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Klasični

 

SCD236/00

Osnove za dojenje in sterilizacijo
Priročen komplet za hranjenje

Vključuje mikrovalovni sterilizator, ročno prsno črpalko, stekleničke za hranjenje, prsne blazinice za enkratno

uporabo in tesnilne pokrovčke

Mikrovalovni sterilizator Express II

Izjemno hitra in preprosta uporaba

Priročen za potovanja

Kompakten in lahek

Ročna prsna črpalka ISIS

Klinično dokazano

Nežno vzpodbuja hiter pretok mleka

Patentirana masažna blazinica

Prsne blazinice za enkratno uporabo

Edinstvena štiriplastna zasnova za izjemno suho kožo

Mehke blazinice diskretne oblike, ki se prilagaja linijam

Steklenička za hranjenje Airflex

Deluje z naravnim hranjenjem otroka

Za zdravo in aktivno hranjenje



Naravni začetki SCD236/00

Značilnosti Specifikacije

Steklenička za hranjenje Airflex

Klinična raziskava je pokazala, da so v starosti

dveh tednov dojenčke, ki so jih hranili s

stekleničko AVENT, redkeje mučile kolike kot

dojenčke, ki so jih hranili z običajno

stekleničko (www.philips.com/AVENT).

Ročna prsna črpalka ISIS

Klinična študija je dokazala, da je črpalka ISIS

tako učinkovita kot električna črpalka v

bolnišnici. Črpalka ISIS je za svojo zasnovo, ki

posnema dojenčkovo sesanje, dobila nagrado.

Rezultat tega je pridobivanje večje količine

mleka z naravnejšim postopkom kot pri drugih

ročnih črpalkah.

Mikrovalovni sterilizator Express II

Sterilizira 6 stekleničk v 2 minutah. Dodajte

vodo, naložite in ga položite v mikrovalovno

pečico. 2 minuti pri 1100–1850 W, 4 minute pri

850–1000 W, 6 minut pri 500–800 W.

Prsne blazinice za enkratno uporabo

Edinstvena štiriplastna zasnova za izjemno

suho kožo: 1. Izjemno mehka zgornja plast s

poglobitvijo za bradavico, ki skrbi, da so prsi

vedno suhe. 2. Izjemno vpojna plast, ki je

podložena za še dodatno udobje. 3. Izjemno

vpojno jedro, ki vpija vlago in vas tako varuje

pred zadrego. 4. Izjemno zračen zunanji sloj, ki

preprečuje razdraženost bradavic. Lepilni trak,

ki preprečuje drsenje in ohranja blazinice na

mestu.

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

Mikroval. parni sterilizator Express II: 1 kosov

Ročna prsna črpalka ISIS: 1 kosov

Steklenička za hranjenje Airflex (260 ml/9

oz): 2 kosov

Steklenička za hranjenje Airflex (125 ml/4 oz):

2 kosov

Prsne blazinice za enkratno uporabo:

40 kosov

Tesnilni pokrovček za shranjevanje mleka:

2 kosov

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev
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