
Vrecká na uskladnenie
materského mlieka

 

Skladovanie

Vopred sterilizované

25 vreciek

 

SCF603/25

Dokonalá ochrana vášho materského mlieka
Vrecká na uskladnenie materského mlieka veľkosti

6 uncí/180 ml

Vrecká na uskladnenie materského mlieka Philips Avent umožňujú bezpečné a

spoľahlivé uskladnenie vášho vzácneho materského mlieka. Môžete ich skladovať

v chladničke alebo mrazničke a sú vopred sterilizované na okamžité použitie.

Vopred sterilizované a spoľahlivé

Vrecko vhodné do mrazničky so spevnenými švami a dvomi vrstvami

Vopred sterilizované vrecko s uzáverom chráneným pred nesprávnym použitím

Pevný a tesný dvojitý uzáver

Jednoduché používanie

Široký otvor na jednoduché plnenie a vylievanie

Vďaka robustnému dizajnu vrecko samo stojí vo vzpriamenej polohe

Jednoduché uskladnenie naležato

Ďalšie výhody

Toto vrecko je vyrobené z materiálu bez obsahu BPA



Vrecká na uskladnenie materského mlieka SCF603/25

Hlavné prvky Technické údaje

Dokonalá ochrana

Pevný a tesný dvojitý uzáver na bezpečné

uloženie vášho materského mlieka

Vopred sterilizované s ochranou pred

nesprávnym použitím

Aby sa zaistila úplná hygiena, v prípade

manipulácie s vreckom pred prvým použitím to

ľahko rozpoznáte na stave uzáveru

Pevné a odolné

Spevnené bočné švy a dvojvrstvový materiál

poskytnú lepší pocit istoty, že je vaše

drahocenné materské mlieko bezpečne

uskladnené v chladničke alebo mrazničke

Odsajte, naplňte, uskladnite

Široký a robustný otvor zaistí jednoduché

plnenie vrecka a vylievanie materského mlieka

Samostojace vrecko

Vďaka robustnému dizajnu vrecko samo stojí vo

vzpriamenej polohe a široký otvor zaručuje

jednoduché nalievanie materského mlieka do

vrecka

Jednoduché uskladnenie naležato

Vrecká jednoducho uložíte do mrazničky alebo

chladničky naležato

Bez BPA

Toto vrecko je vyrobené z materiálu bez

obsahu BPA

 

Čo je súčasťou balenia

Taška: 25 ks

Kapacita

Taška: 180 ml/6 oz

Krajina pôvodu

Čína

Materiál

Neobsahuje BPA*

PET/PE

Dizajn

Jednoduché používanie: Široký, pevný otvor

Spoľahlivé: Uzáver s ochranou pred

nesprávnym použitím

Robustný: Samostojace vrecko

Dokonalá ochrana: Spevnené švy

Vlastnosti

Ochrana proti vytekaniu: Bezpečný dvojitý

uzáver

Materiál: Odolné dvojvrstvové vrecko

Vopred sterilizované

Rozmery

Výška: 25,6 cm

Šírka: 9,9 cm

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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