
Pohárky na skladování
mateřského mléka

 
Obsahuje praktické adaptéry

180 ml

10 ks

 
SCF618/10

Skladujte mateřské mléko bezpečně
S nepropustným víkem

Náš nový úložný pohárek nabízí efektivní odsátí, skladování i krmení mateřským

mlékem. Úložný pohárek spolu s odsávačkou Philips Avent můžete sterilizovat a

používat opakovaně nebo můžete využít dudlík pro nakrmení – jeden systém,

mnoho možností!

Nepropustné víčko

Pro bezpečné skladování a přepravu

Popisovatelné pohárky a víčka

Snadný přehled o datech a obsahu

Stohovatelné pohárky a víčka

Pro snadný přehled o datech a obsahu

Dobře zorganizovaný obsah chladničky a mrazáku

Maximální pohodlí

Praktické adaptéry jsou součástí balení

Jeden systém – mnoho možností

Pro použití v chladničce a mrazáku

Snadné použití a čištění

Výrobek neobsahuje BPA.



Pohárky na skladování mateřského mléka SCF618/10

Přednosti

Nepropustné víčko

Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které

pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a

přepravu.

Popisovatelné pohárky a víčka

Pro snadný přehled o datech a obsahu.

Pro snadné uskladnění

Pro snadné uskladnění.

Stohovatelné pohárky a víčka

Pro dobře zorganizovaný obsah chladničky

a mrazáku.

Praktické adaptéry jsou součástí balení

Pro odsátí a krmení.

Jeden systém – mnoho možností

Kompatibilní s odsávačkami mateřského mléka

Philips Avent, a dudlíky Classic, Classic + a

Natural.

Pro použití v chladničce a mrazáku

Pro maximální flexibilitu.

Snadné použití a čištění

Vhodné do ohřívače lahví, mikrovlnné trouby,

myčky nádobí a sterilizátoru.

Bez BPA

Výrobek neobsahuje BPA.

 



Pohárky na skladování mateřského mléka SCF618/10

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení: 158 x 194 x 80 mm

Co je součástí

Úložné pohárky 180 ml: 10 (pro opakované

použití) ks

Víčka: 10 ks

Adaptér: 2x

Stupně vývoje

Fáze: 0+ měsíců
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