
Frascos para leite
materno

 

4 x 125 ml

 

SCF660/04

Conservação do leite materno, prático e sem

BPA

Fácil de extrair, guardar e alimentar

Para guardar o leite materno no frigorífico ou congelador. Extraia o leite

directamente para os recipientes fixando-os directamente à sua bomba tira leite.

Substitua simplesmente os discos vedantes pelas tetinas para a alimentação.

(Tetinas não incluídas).

Extrair

Extraia leite directamente para o frasco de armazenamento

Guardar

Insira um disco vedante para guardar o leite materno

Alimentar

Basta substituir o disco vedante por uma tetina AVENT

As vantagens da Philips AVENT

Podem ser utilizados todos os bicos e tetinas AVENT



Frascos para leite materno SCF660/04

Destaques Especificações

Extrair

Extraia leite directamente para o frasco de

armazenamento utilizando qualquer bomba

tira leite da Philips AVENT

Alimentar

Substitua o disco vedante por uma tetina

AVENT para a alimentação - não é necessário

mudar o leite. (Tetina não incluída.)

Guardar

Basta inserir um disco vedante para guardar o

leite materno no frigorífico ou congelador

As vantagens da Philips AVENT

Podem ser utilizados todos os discos e tetinas

Philips AVENT em conjunto com o frasco para

leite materno Philips AVENT. (Tetinas não

incluídas.)

 

País de origem

Inglaterra

Inclui

Disco vedante para armazenamento de leite:

4 unid.

Frasco para leite materno (125 ml): 4 unid.

Roscas: 4 unid.

Sistema de armazenamento

Armazenamento: Armazenamento do leite,

Laváveis na máquina, Pode ir ao congelador,

Esterilizável, Usar no frigorífico, Funciona com

a gama Philips AVENT

Design

Design do biberão: Fácil de montar, Fácil de

limpar, Fácil de segurar, Gargalo largo

Design compacto

Compacta: Ideal para viagem

Fases de desenvolvimento

Fases: 0-6 meses, 0 - 6 meses

 

* Lucas. A, James-Roberts. I - Colic, Crying, Fussing and

Feeding. Ross Pediatric Research Conference, EUA,

Novembro de 1994.
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