
En naturlig start

Gift Set

SCD236/00

Baspaket för amning och sterilisering
Ett praktiskt matningsset

Innehåller mikrovågssterilisator, manuell bröstpump, nappflaskor, amningskupor för engångsbruk och

förslutningslock

Express II ångsterilisator för mikro

Ultrasnabb och lätt att använda

Praktiskt på resan

Kompakt och lätt

ISIS Manuell bröstpump

Kliniskt bevisat

Stimulerar varsamt ett snabbt mjölkflöde

Patenterad massagekudde

Amningskupor för engångsbruk

Unik konstruktion i fyra lager för maximal torrhet

Mjuka, diskreta och konturformade

Airflex-nappflaskor

Samarbetar med spädbarnets naturliga ätrörelser

För hälsosam, aktiv matning



En naturlig start SCD236/00

Funktioner Specifikationer

Airflex-nappflaskor

En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla

barn som fick mat ur AVENT-nappflaskan fick

mindre kolik än barn som fick mat ur en

traditionell nappflaska.

(www.philips.com/AVENT)

ISIS Manuell bröstpump

Enligt en klinisk studie är ISIS bröstpump lika

effektiv som sjukhusens elektriska pumpar. ISIS

har en prisbelönt design som efterliknar

barnets sätt att amma. Resultatet blir mer mjölk

snabbare och naturligare än med någon annan

manuell bröstpump.

Express II ångsterilisator för mikro

Tillsätt bara vatten, lägg i föremålen och ställ

in i mikrovågsugnen. 2 minuter vid 1 100–

1 850 W, 4 minuter vid 850–1 000 W, 6

minuter vid 500–800 W.

Amningskupor för engångsbruk

Unik konstruktion i fyra lager för maximal

torrhet: 1. Ultramjukt ytterlager med fördjupning

för bröstvårtan håller bröstet torrt hela tiden. 2.

Ultra-absorberande lager, vadderat för extra

komfort. 3. Ultra-absorberande kärna drar in

fukten för att skydda mot pinsamma situationer.

4. Yttre lager som andas förhindrar såriga

bröstvårtor. Glidfri med självhäftande tejp –

håller kupan på plats.

Ursprungsland

England

Vad medföljer?

Express II ångsterilisator för mikro: 1 delar

ISIS Manuell bröstpump: 1 delar

Airflex-nappflaskor (260 ml): 2 delar

Airflex-nappflaska (125 ml): 2 delar

Ultrabekväma amningskupor för

engångsbruk: 40 delar

Förslutningslock: 2 delar

Utvecklingsstadier

Stadier: 0 - 6 månader
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