
 

Duża nakładka
masująca

 
Pasuje do wszystkich
laktatorów Natural

 

SCF167/01 Właściwy rozmiar, najwyższy komfort
Laktator z szerszym lejkiem

Ta miękka nakładka masująca o szerszym lejku została specjalnie stworzona dla

mam posiadających większe brodawki sutkowe. Może być używana z laktatorami

z serii Philips Avent Comfort. Spójrz na obrazki poniżej, które pomogą

zdecydować, czy potrzebujesz większej nakładki laktatora.

Wygodne odciąganie

Szerszy lejek zapewnia wygodne dopasowanie

Pasuje do wszystkich laktatorów Natural

Sprawdź dopasowanie, aby zapewnić sobie optymalną wygodę

Właściwy rozmiar: brodawka sutkowa da się wygodnie umieścić w lejku nakładki

Wybierz duży rozmiar: brodawka sutkowa dotyka ścianek lejka



Duża nakładka masująca SCF167/01

Zalety Dane techniczne

Duża nakładka laktatora

Możesz się dowiedzieć, czy potrzebujesz dużej

nakładki laktatora, sprawdzając, czy brodawka

sutkowa mieści się wygodnie w lejku nakładki.

Jeśli sutek dotyka lub ociera się o ścianki lejka

nakładki, należy wybrać dużą nakładkę

laktatora, aby odciąganie pokarmu było

wygodniejsze.

Odpowiedni rozmiar

Jeśli brodawka sutkowa mieści się wygodnie w

lejku nakładki, korzystasz z nakładki masującej

w odpowiednim rozmiarze.

Za mały rozmiar

Jeśli brodawka sutkowa dotyka lub ociera się o

ścianki lejka nakładki, należy wybrać dużą

nakładkę laktatora z szerszym lejkiem, aby

odciąganie pokarmu było wygodniejsze.

Pasuje do wszystkich laktatorów Natural

Duża, miękka nakładka masująca pasuje do

wszystkich laktatorów Philips Avent Comfort z

serii Natural.

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Materiał

Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Duża nakładka: 1 szt.

Nakładka

Materiał: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zgodność

Zgodność z produktami z serii Natural

Łatwość użytkowania

Nakładka: Łatwe czyszczenie, Możliwość

mycia w zmywarce

Etapy rozwoju

Etapy: Ciąża, 0–6 miesięcy

Funkcje

Miękka nakładka masująca: Delikatna

stymulacja

Część zamienna

Do modeli:: SCF330

Do modeli:: SCF332

Do modeli:: SCF334

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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