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A szoptatás és a sterilizálás kellékei
Készlet a kényelmes etetéshez
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Express II mikrohullámú sterilizáló

Villámgyors és könnyen használható

Utazáshoz is kényelmes.

Kompakt és könnyű

ISIS kézi mellszívó

Klinikailag bizonyított

Finoman stimulálja a gyors tejkiürülést

Szabadalmaztatott masszázspárna

Eldobható melltartóbetét

Egyedülálló réteges kialakítás a maximális szárazság érdekében

Puha, diszkrét, formázott kialakítás

Airflex cumisüveg

Összhangban működik a kisbaba természetes táplálkozási ritmusával.

Az aktív és egészséges táplálásért
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Fénypontok Műszaki adatok

Airflex cumisüveg

Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes

korú, AVENT cumisüvegből etetett csecsemők

esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint

más cumisüveget használóknál.

(www.philips.com/AVENT)

ISIS kézi mellszívó

Egy klinikai tanulmány bebizonyította, hogy az

ISIS ugyanolyan hatékony, mint a kórházi

elektromos mellszívók. Az ISIS díjnyertes

kialakítása révén jól utánozza a kisbaba szívó

mozdulatait, ezért a tej gyorsabban és

természetesebben távozik a mellből, mint

bármely más kézi mellszívóval.

Express II mikrohullámú sterilizáló

2 perc alatt 6 üveget sterilizál. Csak töltsön

bele vizet, helyezze be a sterilizálandó

darabokat, és tegye a mikrohullámú sütőbe.

1100-1850 Watt értéknél 2 percre, 850-1000

Watt értéknél 4 percre, 500-800 Watt érték

esetén pedig 6 percre.

Eldobható melltartóbetét

Maximális szárazságot nyújtó egyedülálló,

négyrétegű kivitel: 1. A rendkívül puha belső

réteg a mellbimbónak kialakított mélyedéssel

szárazon tartja a mellet. 2. Kiváló nedvszívó

képességű, kényelmesen párnázott réteg. 3.

Nedvszívó mag, amely magába zárja a

nedvességet, és megvéd a kellemetlen

helyzetektől. 4. Levegőáteresztő külső réteg,

amellyel megelőzhető a mellbimbó fájdalma.

A ragasztócsíknak köszönhetően a

melltartóbetét nem csúszik el.

Származási hely

Anglia: Van

A következőket tartalmazza:

Express II mikrohullámú gőzsterilizáló: 1 db

ISIS kézi mellszívó: 1 db

Airflex cumisüveg (260 ml): 2 db

Airflex cumisüveg (125 ml): 2 db

Eldobható melltartóbetét: 40 db

Tejzáró: 2 db
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