
Vrečke za shranjevanje
materinega mleka

 

Shranjevanje

Sterilizirano

25 vrečk

 

SCF603/25

Vrhunska zaščita za materino mleko
180 ml vrečke za shranjevanje materinega mleka

Vrečke za shranjevanje materinega mleka Philips Avent omogočajo varno in

zanesljivo shranjevanje dragocenega materinega mleka. Lahko jih hranite v

hladilniku ali zamrzovalniku in predhodno sterilizirate za takojšnjo uporabo.

Predhodno sterilizirano in varno

Primerno za zamrzovalnik z ojačanimi šivi in dvoslojno vrečko

Sterilizirana vrečka s tesnilom proti poseganju

Varno in neprepustno tesnilo z dvojno zadrgo

Enostavna uporaba

Velika odprtina za enostavno polnjenje in nalivanje

Čvrsta zasnova vrečke omogoča, da je ta samostoječa

Vrečke lahko zložite za enostavno hrambo

Druge prednosti

Vrečka je izdelana iz materiala brez bisfenola A



Vrečke za shranjevanje materinega mleka SCF603/25

Značilnosti Specifikacije

Vrhunska zaščita

Zapiranje z varno, neprepustno dvojno zadrgo

za varno shranjevanje materinega mleka

Sterilizirano, zaščiteno pred posegom

Tesnilo proti poseganju označuje, da se

sterilizirane vrečke pred prvo uporabo ni nihče

dotaknil – za popolno higieno

Močno in trajno

Ojačani stranski šivi in dvoslojni material še

dodatno zagotavljajo varno shranjevanje

dragocenega materinega mleka v

zamrzovalniku ali hladilniku

Iztisnite, napolnite, shranite

Velika in čvrsta odprtina vrečke zagotavlja

enostavno polnjenje in nalivanje materinega

mleka

Samostoječa vrečka

Čvrsta zasnova vrečke omogoča, da je ta

samostoječa, široka odprtina pa zagotavlja

enostavno polnjenje in nalivanje materinega

mleka

Vrečke lahko zložite za enostavno hrambo

Vrečke lahko zložite za enostavno hrambo v

zamrzovalniku ali hladilniku

Brez bisfenola A

Vrečka je izdelana iz materiala brez bisfenola

A

 

Kaj vsebuje

Vrečka: 25 kosa

Zmogljivost

Vrečka: 180 ml

Država porekla

Kitajskem

Material

Brez bisfenola A*

PET/PE

Zasnova

Enostavna uporaba: Široka, čvrsta odprtina

Varno: Tesnilo proti poseganju

Čvrsto: Samostoječa vreča

Vrhunska zaščita: Ojačani šivi

Značilnosti

Neprepustno: Varno, z dvojno zadrgo

Material: Trpežna, dvoslojna vrečka

Sterilizirano

Dimenzije

Višina: 25,6 cm

Širina: 9,9 cm

 

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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