
Χειροκίνητο θήλαστρο

 
με κύπελλα αποθήκευσης γάλακτος

 
SCF310/12

Σχεδιασμένο για άνεση
Θήλαστρο με μαξιλαράκια μασάζ, για απόλυτη άνεση

Το άγχος ή η βιασύνη μπορεί να δυσκολέψουν την απελευθέρωση του γάλακτος, ενώ

ενδέχεται να επηρεάσουν και τις ποσότητες που μπορείτε να προσφέρετε στο μωρό σας. Το

θήλαστρο SCF310/12 της Philips AVENT είναι σχεδιασμένο να σας προσφέρει μεγαλύτερη

άνεση κατά τη χρήση.

Σχεδιασμένο για άνεση

Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με μαλακό μαξιλαράκι μασάζ 5 πετάλων

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα*

Άλλα υπέροχα χαρακτηριστικά

Μοναδικό σύστημα για την εύκολη φύλαξη του γάλακτος

Εύκολος χειροκίνητος χειρισμός



Χειροκίνητο θήλαστρο SCF310/12

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα*

Η αντλία απαλής άντλησης του θήλαστρου Philips

AVENT μιμείται το φυσικό θηλασμό του μωρού σας

και αντλεί περισσότερο γάλα σε σύγκριση με ένα

νοσοκομειακό διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο*

Μαλακό μαξιλαράκι μασάζ κατοχυρωμένο με

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Το πιο άνετο μαξιλαράκι ενεργού μασάζ που βοηθά

τη φυσική ροή του γάλακτος

Μοναδικό σύστημα εύκολης φύλαξης γάλακτος

Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη, αντλώντας απευθείας

σε ένα από τα μπιμπερό και δοχεία φύλαξης της

ευρείας γκάμας της Philips AVENT για το ψυγείο ή

την κατάψυξη

 

Υλικό κατασκευής

Χωρίς BPA*

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών, Κύηση

Τι περιλαμβάνεται

Χειροκίνητο θήλαστρο: 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή θηλή ροής για νεογνά: 1 τεμάχιο

Επίθεμα στήθους μίας χρήσης: 1 τεμάχιο

Κύπελλο αποθήκευσης γάλατος: 2 τεμάχιο

Ανταλλακτικά μέρη: 2 τεμάχιο

Πακέτο θηλών ταξιδιού για νεογνά: 1 τεμάχιο

Προσαρμογέας κυπέλλου αποθήκευσης γάλακτος:

1 τεμάχιο

Καπάκι κυπέλλου αποθήκευσης γάλακτος:

2 τεμάχιο

Χώρα προέλευσης για προϊόντα σε όλο τον κόσμο

Αγγλία

* Κλινικά αποδεδειγμένο ως η ταχύτερη μέθοδος άντλησης όγκου

γάλακτος σε διάστημα 20 λεπτών σε σχέση με ένα διπλό θήλαστρο

μαιευτηρίου, όταν χρησιμοποιείται για τη διαδοχική άντληση

γάλακτος σε μητέρες μετά από πρόωρο τοκετό.
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