
Discos de amamentação
descartáveis

 

20 discos nocturnos

 
SCF253/20

Conforto durante a noite
Discos de amamentação para usar à noite

Discos de amamentação SCF253/20 exclusivos da Philips Avent concebidos

especificamente para a ajudarem a manter-se seca e confortável enquanto

dorme.

Outras vantagens

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Higiénico

Sensação macia e sedosa

Conforto e protecção ideais

Barreira completa anti-fugas

Protecção durante a noite

Ultra seco



Discos de amamentação descartáveis SCF253/20

Destaques Especificações

Protecção durante a noite

Os discos de amamentação da Philips Avent

têm um formato mais amplo e um centro mais

espesso para maior absorção. Possuem tiras

adesivas duplas para manter o disco na sua

posição.

Barreira completa anti-fugas

Concebido para uma protecção extra enquanto

está deitada.

Ultra seco

Os discos de amamentação Philips Avent

contam com várias camadas para uma super

absorção.

Desenvolvido por especialistas

Desenvolvido em colaboração com Vicky Scott,

parteira e especialista pediátrica, que apoia as

mães durante a fase de amamentação há 15

anos.

Sensação macia e sedosa

Cobertura superior macia e sedosa com

materiais naturais e respiráveis. Testado

dermatologicamente.

 

País de origem

China

Material

Discos de amamentação: Testado

dermatologicamente, Materiais naturais

Inclui

Discos de amamentação descartáveis

diurnos: 2 unid.

Discos de amamentação descartáveis

nocturnos: 20 unid.

Design

Formato discreto com contornos

Funções

Ultra seco: Várias camadas, Topo

unidireccional

Dimensões e peso

Dimensões: 140x140x100 mm

Máximo de conforto

Antideslizante: Fita adesiva

Sensação macia e sedosa

Camada superior macia sedosa: Material

natural respirável, Testado

dermatologicamente

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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