
Sáčky pro uchování
mateřského mléka

 

Skladování

Předsterilizované

25 sáčků

 

SCF603/25

Dokonalá ochrana mateřského mléka
180ml sáčky pro uchování mateřského mléka

Sáčky Philips Avent pro uchování mateřského mléka zajišťují bezpečné uchování

vašeho cenného mateřského mléka. Lze je uložit do chladničky nebo mrazničky

a jsou předem sterilizované, takže je můžete použít okamžitě.

Předem sterilizované a pevné

Sáček pro bezpečné použití v mrazničce se zesílenými švy a dvojitou vrstvou

Předsterilizovaný sáček s ochranným uzávěrem

Bezpečné uzavírání dvojím zipem s ochranou proti vytečení

Snadné použití

Široký otvor pro snadné plnění a nalévání

Díky svému robustnímu designu může tento sáček sám stát

Pro snadné skladování se sáčky ukládají naplocho

Další výhody

Sáček je vyroben z materiálu bez obsahu BPA



Sáčky pro uchování mateřského mléka SCF603/25

Přednosti Specifikace

Dokonalá ochrana

Bezpečný uzávěr na bázi dvojitého zipu

s ochranou proti vytečení pro bezpečné

uchování mateřského mléka

Předsterilizované, odolné

Uzávěr ukazuje, zda je sáček před prvním

použitím nedotčený, čímž zajistí dokonalou

hygienu

Silný a odolný

Zesílené boční švy a dvojitá vrstva materiálu

znamenají dokonalou jistotu, že bude cenné

mateřské mléko v mrazničce či chladničce

skladováno bezpečně

Odsávání, plnění, skladování

Široký a robustní otvor sáčku zajišťuje snadné

plnění a nalévání mateřského mléka

Samostatně stojící sáček

Díky svému robustnímu designu může tento

sáček sám stát a široký otvor zajistí snadné

plnění a nalévání mateřského mléka

Pro snadné skladování se sáčky ukládají

naplocho

Pro snadné skladování v mrazničce nebo

chladničce se sáčky ukládají naplocho

Bez BPA

Sáček je vyroben z materiálu bez obsahu BPA

 

Co je součástí

Taška: 25 ks

Kapacita

Taška: 180 ml

Země původu

Číně: Ano

Materiál

Bez BPA*: Ano

PET/PE: Ano

Design

Snadná obsluha: Široký, robustní otvor

Bezpečný: Ochranný uzávěr

Robustní: Samostatně stojící sáček

Dokonalá ochrana: Zesílené švy

Funkce

Neprotéká: Bezpečný, dvojitý zip

Materiál: Odolný sáček s dvojitou vrstvou

materiálu

Předsterilizované: Ano

Rozměry

Výška: 25,6 cm

Šířka: 9,9 cm

 

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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