
 

Manuāls krūts piena
sūknis ar pudeli

 
Vienkārši lietojams, atrodoties
ceļā.

Sūknis ar mīkstu masāžas
spilventiņu

Ietver pudeli un knupīti

Ceļojumu vāks un blīvējošs disks

 

SCF330/20

Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši

paņemt līdzi*

Manuāls krūts piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Apsēdēties ērtā pozā, nenoliecoties uz priekšu, kamēr mūsu mīkstais masāžas

spilventiņš maigi stimulē piena plūsmu. Avent manuālajam krūts piena sūknim ir

tikai dažas detaļas, kā arī tas ir vienkārši samontējams, lietojams un tīrāms. Tas ir

arī viegls un kompakts, vienkārši lietojams atrodoties ceļā.

Klīniski pierādīta mazāka noliekšanās uz priekšu*

Atslābinoša poza, pateicoties tā īpašajam dizainam

Mīksts masāžas spilventiņš ar masējošām lapiņām

Mīksts masāžas spilventiņš saudzīgi stimulē piena plūsmu

Viegli uzlikt, lietot un tīrīt

Maz detaļu un intuitīva konstrukcija

Kompakta un viegla konstrukcija

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Ietverta mūsu Natural pudelīte un knupītis dabiskai zīšanai



Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli SCF330/20

Izceltie produkti

Atslābinoša poza

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc

piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat

ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka varat sēdēt ērtāk

noslaukšanas laikā, jums nav jānoliecas uz

priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst

pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās

noslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena

plūsmu.

Mīksts masāžas spilventiņš

Mūsu masāžas spilventiņam ir mīksta,

samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma

sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas

stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas

tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot

stimulēt piena plūsmu.

Viegli lietot ceļā

Krūts piena sūknis ir mazs un viegls, tāpēc to ir

viegli uzglabāt un pārvadāt, padarot piena

noslaukšanu ārpus mājas diskrētāku.

Viegli uzlikt, lietot un tīrīt

Maz detaļu un intuitīva konstrukcija. Viegli

sagatavot pienu mazulim jebkurā laikā.

Komplektā Natural pudelīte

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku

satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk

apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Materiāls

Piena sūknis: Nesatur BPA* (tikai daļas, kas

saskaras ar ēdienu)

Pudelīte: Nesatur BPA*, Polipropilēns

Knupītis: Nesatur BPA*, Silikona

Kas ir iekļauts

Piena sūkņa korpuss ar rokturi: 1 gab.

Standarta masāžas spilventiņš: 1 gab. (19,5

mm, lielāka izmēra spilventiņš pieejams

atsevišķi)

Natural pudelīte, 125 ml: 1 gab.

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 gab.

Ceļojumu pārsegs: 1 gab.

Blīvējošs disks piena glabāšanai: 1 gab.

Krūštura ieliktņu paraugu iepakojumi:

1 iepakojums (2 gab.)

Dizains

Piena sūkņa dizains: Kompakts dizains

Pudelītes dizains: Ergonomiska forma, Plats

kakliņš

Vienkārša lietošana

Piena sūkņa izmantošana: Viegla tīrīšana,

Pilnībā saderīgs klāsts, Intuitīva salikšana

Attīstības posmi

Posmi: 0-6 mēneši

Funkcijas

Nav jānoliecas uz priekšu: Sēdēšana ērtā

pozīcijā

Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga

stimulēšana

* Klīniski pierādīts komforts: testos, kuros piedalījās

110 māmiņas, Philips Avent saņēma ievērojami

augstāku novērtējumu nekā citu vadošo ražotāju

produkti.

* Vairāk komforta: 73% no 73 barojošām mātēm

Lielbritānijā atzina, ka šis krūts piena sūknis ir ērtāks

nekā viņu šobrīd izmantotais sūknis (galvenie tirgus

zīmoli).

* Neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka ir iespējama saikne

starp stresa līmeni un piena daudzumu. Apmeklējiet

vietni www.philips.com/avent

* Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz

pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu.
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