
Natural Beginnings

Gift Set

SCD236/00

Acessórios essenciais para amamentação e esterilização

Um conjunto para alimentação prático

Inclui esterilizador para microondas, bomba extracção manual, biberões, discos de amamentação descartáveis

e discos selantes

Esterilizador para Microondas Express II

Ultra rápido e de fácil utilização

Ideal para viagem

Compacto e leve

Bomba tira leite manual ISIS

Testado clinicamente

Suavemente, estimula a rápida saída do leite

Almofada Massajadora Patenteada

Discos de amamentação descartáveis

Construção exclusiva em quatro camadas para máxima secura

Forma adaptável, discreto e suave

Biberão Airflex

Funciona com a sucção natural do bebé

Para uma alimentação saudável



Natural Beginnings SCD236/00

Destaques Especificações

Biberão Airflex

Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas

de idade, os bebés alimentados com o

Biberão AVENT, registaram menos cólicas do

que aqueles alimentados com um biberão

convencional. (www.philips.com/AVENT).

Bomba tira leite manual ISIS

Num estudo clínico a ISIS foi considerada tão

eficaz como as bombas eléctricas hospitalares.

A ISIS ganhou um prémio de design ao imitar

o mamar do seu bebé. O resultado – mais leite

com maior rapidez e naturalidade do que com

qualquer outra bomba de extracção manual.

Esterilizador para Microondas Express II

Esteriliza 6 biberões em 2 minutos. Basta

adicionar água, pôr os produtos e colocá-lo no

microondas durante 2 min. na potência 1100-

1850 Watt, 4 min na potência 850-1000 Watt,

6 min na potência 500-800 Watt.

Discos de amamentação descartáveis

Construção exclusiva em quatro camadas para

máxima secura: 1. Camada superior ultra macia

com recorte para mamilo – mantém sempre o

peito seco 2. Camada ultra absorvente e

almofadada para maior conforto 3. Núcleo ultra

absorvente – neutraliza a humidade para evitar

as situações embaraçosas 4. Camada

exterior ultra respirável – ajuda a evitar os

mamilos irritados. Anti-deslizante com fita

adesiva – mantém o disco no lugar.

País de origem

Inglaterra

Inclui

Esterilizador a Vapor para Microondas

Express II: 1 unid.

Bomba tira leite manual ISIS: 1 unid.

Biberão Airflex (260 ml/9 oz): 2 unid.

Biberão Airflex (125 ml): 2 unid.

Discos descartáveis: 40 unid.

Discos Vedantes: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses
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