
Pungi de păstrare a
laptelui matern

 

Depozitare

Presterilizată

25 de pungi

 

SCF603/25

Protecţie perfectă pentru laptele matern
Pungi de păstrare a laptelui matern de 6 oz/180 ml

Pungile de păstrare a laptelui matern Philips Avent oferă protecţie sigură şi fără

riscuri pentru preţiosul lapte matern. Pungile pot fi depozitate în frigider sau

congelator şi sunt pre-sterilizate pentru utilizare imediată.

Presterilizate şi sigure

Poate fi păstrată la congelator, dispune de cusături ranforsate şi pungă cu dublu strat

Pungă presterilizată cu sigiliu inviolabil

Sigiliu sigur cu fermoar dublu, etanş

Uşor de utilizat

Deschidere largă pentru umplere şi turnare rapidă

Designul robust al acestei pungi îi permite să fie stabilă vertical

Pungile sunt aşezate pe orizontală pentru o depozitare uşoară

Alte beneficii

Această pungă este fabricată din material care nu conţine BPA



Pungi de păstrare a laptelui matern SCF603/25

Repere Specificaţii

Protecţie perfectă

Închidere cu fermoar dublu, sigur şi etanş

pentru păstrarea în siguranţă a laptelui matern

Presterilizată, inviolabilă

Sigiliul inviolabil indică faptul că punga

presterilizată este neatinsă înainte de prima

utilizare, pentru igienă perfectă

Puternică şi rezistentă

Cusăturile laterale ranforsate şi materialul cu

strat dublu oferă siguranţa suplimentară că

preţiosul lapte matern este păstrat în condiţii

de securitate în congelator sau frigider

Colectare, umplere şi păstrare

Deschiderea largă şi robustă a pungii asigură

umplerea şi turnarea uşoară a laptelui matern.

Pungă stabilă vertical

Designul robust al acestei pungi îi permite să

fie stabilă vertical, iar deschiderea largă

asigură umplerea şi golirea uşoare a laptelui

matern

Pungile sunt aşezate pe orizontală pentru o

depozitare uşoară

Pungile sunt aşezate pe orizontală pentru o

depozitare uşoară în congelator sau frigider

Fără BPA

Această pungă este fabricată din material care

nu conţine BPA

 

Include

Geantă: 25 buc.

Capacitate

Geantă: 6 oz/180 ml

Ţara de origine

China

Material

Fără BPA*

PET/PE

Design

Simplu de utilizat: Deschidere largă şi

rezistentă

Sigur: Sigiliu inviolabil

Pungă: robustă şi stabilă vertical

Protecţie perfectă: Cusături ranforsate

Caracteristici

Etanşe: Fermoar dublu sigur

Material: Pungă durabilă cu dublu strat

Presterilizată

Dimensiuni

Înălţime: 25,6 cm

Lăţime: 9,9 cm

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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