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Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na

cestách*
Manuální odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Seďte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně

stimuluje tok mléka. Manuální odsávačka mateřského mléka Avent má jen několik

dílů, takže se snadno sestavuje, používá i čistí. Díky její lehké a kompaktní

konstrukci je odsávání na cestách jednoduché.

Klinicky prokázaná menší frekvence předklánění*

Speciální design zajišťující pohodlnou polohu

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění

Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení

Kompaktní lehký design

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí
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Přednosti

Pohodlná poloha

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný

design, mléko proudí z prsu přímo do lahve, i

když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání

sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby

mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení

a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému

toku mléka.

Měkká masážní vložka

Masážní vložka má sametově měkkou

strukturu, která hřejivě působí na pokožku

a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku

mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je

navržena tak, aby napodobovala sání dítěte

a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Jednoduché odsávání i na cestách

Odsávačka mateřského mléka má malé

rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno

skladovat a přepravovat, takže se odsávání na

cestách stává méně nápadným.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění

Nízký počet samostatných částí a intuitivní

design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své

miminko.

Balení obsahuje lahev Natural

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a zjednodušuje

vašemu dítěti přechody mezi kojením

a krmením z lahve.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Materiál

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí

pouze pro části, které přicházejí do styku se

stravou)

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Co je součástí

Tělo odsávačky s rukojetí: 1 ks

Standardní masážní vložka: 1 ks(19,5 mm, větší

vložky jsou k dostání samostatně)

Lahev Natural 125 ml: 1 ks

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem:

1 ks

Cestovní pouzdro: 1 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 1 ks

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Design

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění, Plně

kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

* Klinicky prokázané pohodlí: Testy provedené

u 110 maminek prokázaly, že ve velké míře volí lahve

Philips Avent v porovnání s přední konkurenční

společností

* Více pohodlí: 73 % ze 73 kojících maminek z Velké

Británie se shodlo, že je tato odsávačka pohodlnější než

jejich stávající odsávačka (od vedoucích značek na trhu).

* Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení

mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz

www.philips.com/avent

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze

s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu

s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011
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