
Krūts piena
uzglabāšanas maisiņi

 

Uzglabāšana

Iepriekš sterilizēts

25 maisiņi

 

SCF603/25

Vislabākā krūts piena uzglabāšana
180 ml krūts piena uzglabāšanas somas

Philips Avent krūts piena uzglabāšanas somas garantē drošu vērtīgā krūts piena

uzglabāšanu. Tās var ievietot ledusskapī vai saldētavā un ir iepriekš sterilizētas

tūlītējai izmantošanai.

Iepriekš sterilizētas un drošas

Uzglabājams ledusskapī, ar izturīgām šuvēm un dubultu slāni

Iepriekš sterilizēts maisiņš ar drošības plombu

Drošs, aizs. pret noplūdēm, dubults rāvējslēdzējs

Vienkārša lietošana

Plata atvere vieglai iepildīšanai un izliešanai

Maisiņa robustais dizains ļauj to stabili novietot

Maisiņi ir noliekami stāvus ērtai glabāšanai

Citas priekšrocības

Šis maisiņš ir izgatavots no materiāla, kas nesatur BPA



Krūts piena uzglabāšanas maisiņi SCF603/25

Izceltie produkti Specifikācijas

Vislabākā aizsardzība

Drošs, pret noplūdēm aizsargāts dubulta

rāvējslēdzēja noslēgs drošai krūts piena

uzglabāšanai

Iepriekš sterilizēti, drošības plomba

Drošības plomba norāda, ka iepriekš

sterilizētais maisiņš nav izmantots pirms

pirmās lietošanas reizes, lai nodrošinātu

higiēnu

Izturīgs

Izturīgas sānu šuves un dubulta slāņa

materiāls sniedz papildu drošību, ka jūsu

vērtīgais krūts piens tiek rūpīgi uzglabāts

saldētavā vai ledusskapī.

Atsūciet, uzpildiet, glabājiet

Maisiņa platā un izturīgā atvere nodrošina ērtu

krūts piena iepildīšanu un izliešanu

Stabili novietojams maisiņš

Šī maisiņa robustais dizains ļauj to stabili

novietot, bet platā atvere garantē ērtu krūts

piena iepildīšanu un izliešanu

Maisiņi ir noliekami stāvus ērtai glabāšanai

Maisiņi ir noliekami stāvus ērtai glabāšanai

saldētavā vai ledusskapī

Nesatur BPA

Šis maisiņš ir izgatavots no materiāla, kas

nesatur BPA

 

Kas ir iekļauts

Maisiņš: 25 gab.

Tilpums

Maisiņš: 180 ml

Izcelsmes valsts

Ķīna

Materiāls

Nesatur BPA*

PET/PE

Dizains

Vienkārša lietošana: Plata, robusta atvere

Drošs: Drošības plomba

Robusta: Stabili novietojams maisiņš

Vislabākā aizsardzība: Izturīgas šuves

Funkcijas

Drošas pret noplūdēm: Drošs dubults

rāvējslēdzējs

Materiāls: Izturīgs dubulta slāņa maisiņš

Iepriekš sterilizēts

Izmēri

Augstums: 25,6 cm

Platums: 9,9 cm

 

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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