Philips AVENT
Pohodlná manuální
odsávačka

Více pohodlí, více mléka přirozeným způsobem
Natural

Odsávačka s masážní vložkou

Součástí balení je lahev 125 ml

Když se cítíte pohodlně a uvolněně, mléko teče snáze. Proto jsme vytvořili naši dosud
nejpohodlnější odsávačku mateřského mléka: můžete sedět pohodlně, nemusíte se
předklánět a měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka.
Seďte pohodlněji bez předklonu
• Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání
Jemně stimuluje přirozené spuštění a tok mléka
• Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit
Snadná kombinace kojení a krmení z lahve
• Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí
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Snadné použití, skladování a přeprava
• Kompaktní lehký design
Další výhody
• Intuitivní sestavení. Snadné vizuální sestavení odpovídajících součástí.
• Kompatibilní s dalšími výrobky na krmení od společnosti Philips AVENT
• Snadné čištění díky malému počtu samostatných součástí
• Snadná manuální obsluha
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Pohodlná manuální odsávačka

Natural Součástí balení je lahev 125 ml

Přednosti
Pohodlnější poloha

Obsahuje dudlík Natural

Intuitivní sestavení

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný
design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i
když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání
sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby
mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení
a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá
snadnému toku mléka.

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené
přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje
vašemu dítěti přechody mezi kojením
a krmením z lahve.

Snadné vizuální sestavení odpovídajících
součástí umožňuje intuitivní sestavení.
Plně kompatibilní řada

Kompaktní provedení

Měkká masážní vložka

Masážní vložka má novou, sametově měkkou
strukturu, která hřejivě působí na pokožku a
zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku
mléka. Během sání jemně napodobuje sání
dítěte, což přirozeně spouští mléko a zajišťuje
klinicky ověřenou účinnost. Měkká masážní
vložka je navržena tak, aby vyhovovala většině
maminek. Pokud byste potřebovala větší
velikost, je k dispozici samostatně (dostupnost
se může v jednotlivých zemích lišit).

Odsávačka mateřského mléka má kompaktní
design, můžete ji snadno nastavit do
požadované polohy. Je opatřena rukojetí
ergonomického tvaru, která zajišťuje pohodlné
držení a plnou kontrolu nad odsáváním mléka.
Malá velikost a nízká hmotnost odsávačky
znamená, že ji lze snadno skladovat a
přepravovat. Odsávání na cestách je ještě více
nenápadné.

Tuto odsávačku mateřského mléka lze
používat spolu s dalšími výrobky řady Philips
AVENT, například s našemi lahvemi a
nádobami na skladování mléka. Řada Philips
AVENT nabízí také celou řadu příslušenství
pro péči o prsy, které vám pomůže kojit déle a
rovněž zvýší vaše pohodlí.
Snadné čištění
Čištění je snadné díky malému počtu
samostatných součástí. Všechny součásti lze
mýt v myčce nádobí.
Snadná manuální obsluha
Manuální odsávačka mateřského mléka je
ideální pro příležitostné odsávání mateřského
mléka a navíc je velmi kompaktní. Lze ji snadno
obsluhovat jednou rukou.
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Specifikace
Země původu

Odsávačka mateřského mléka

Materiál

Design

• Anglie: Ano

• Materiál: Bez BPA*

• Odsávačka mateřského mléka: Polypropylen, Bez
BPA*
• Láhev: Polypropylen, Bez BPA*
• Dudlík: Silikon, Bez BPA*

Co je součástí
•
•
•
•

Tělo odsávačky s rukojetí: 1 ks
Standardní velikost vložky: 1 ks
Lahev Natural pro přirozené krmení, 125 ml: 1 ks
Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro
novorozence: 1 ks
• Cestovní pouzdro: 1 ks
• Těsnicí víčko pro skladování mléka: 1 ks
• Balení vzorků prsních vložek: 2 (2 denní vložky a
2 noční vložky) ks

• Design odsávačky mateřského mléka: Kompaktní
provedení
• Tvar lahve: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Snadné použití

• Použití odsávačky mateřského mléka: Intuitivní
sestavení, Snadné čištění, Plně kompatibilní řada

Stupně vývoje

• Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců

Funkce

• Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze
• Měkká masážní vložka: Jemná stimulace
• Balení obsahuje lahev Natural pro přirozené
krmení: Kombinace kojení a krmení z lahve
•
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