
 

Liels masāžas
spilventiņš

 
Atbilst visiem Comfort piena
pumpjiem

 

SCF167/01 Atbilstošs izmērs, maksimāls komforts
Piena pumpis ar platāku piltuvi

Šim mīkstajam masāžas spilventiņam ir platāka piltuve, kas īpaši izstrādāta

māmiņām ar lielākiem krūtsgaliem. To var izmantot kopā ar Philips Avent Comfort

krūts piena pumpju klāstu. Skatiet turpmākos attēlus, lai noskaidrotu, vai jums

nepieciešams lielāks krūts piena pumpja spilventiņš.

Komfortabla noslaukšana

Platāka piltuve labākai atbilstībai

Atbilst visiem Natural krūts piena pumpjiem

Uzziniet savu izmēru optimālam komfortam

Atbilstošs izmērs: krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē

Izvēlieties lielāku izmēru: krūtsgals skar piltuves sieniņas



Liels masāžas spilventiņš SCF167/01

Izceltie produkti Specifikācijas

Liels masāžas spilventiņš – piederums

Varat noskaidrot, vai jums nepieciešams liels

krūts piena pumpja spilventiņš, pārbaudot, vai

jūsu krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē. Ja

krūšgals skar spilventiņa piltuves sieniņas vai

berzējas pret tām, jāizvēlas lielāks krūts piena

pumpja spilventiņš, lai nodrošinātu ērtāku krūts

piena noslaukšanu.

Atbilstošs izmērs

Ja krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē, jūs

lietojat atbilstoša izmēra masāžas spilventiņu.

Pārāk mazs izmērs

Ja krūtsgals skar spilventiņa piltuves sieniņas

vai berzējas pret tām, jums jāizvēlas liels krūts

piena pumpja spilventiņš ar platāku piltuvi, lai

nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.

Atbilst visiem Natural krūts piena pumpjiem

Lielā izmēra mīkstais masāžas spilventiņš ir

saderīgs ar visiem Philips Avent Comfort krūts

piena pumpjiem klāstā Natural.

Izcelsmes valsts

Anglija

Materiāls

Nesatur BPA*

Kas ir iekļauts

Liela izmēra spilventiņš: 1 gab.

Paliktnis

Materiāls: Silikona, Nesatur BPA*

Saderība

Saderīgs ar klāstu Natural

Vienkārša lietošana

Paliktnis: Vienkārša tīrīšana, To var mazgāt

trauku mazgājamajā mašīnā

Attīstības posmi

Posmi: Grūtniecība, 0-6 mēneši

Funkcijas

Mīksts masāžas spilventiņš: Maiga

stimulēšana

Nomaināma detaļa

Atbilst produktu tipiem:: SCF330

Atbilst produktu tipiem:: SCF332

Atbilst produktu tipiem:: SCF334

 

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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