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Еднократни подпл. за гърди

SCF254/61

Изключителен комфорт и
увереност
Еднократните подплънки за гърди Philips Avent ви помагат в процеса на кърменето.
Текстурата във вид на пчелна пита, изключително тънката абсорбираща сърцевина и
дишащата и устойчива на течове конструкция ви карат да усещате сухота и комфорт през
деня и нощта.
Копринено меки на допир
Горен слой във вид на пчелна пита
Изключително абсорбиращи
Изключително абсорбиращ материал и трислойна конструкция на сърцевината
Устойчиви на течове и дишащи
Херметичен и дишащ външен слой
Изключително тънки и дискретни
В индивидуална опаковка за вашата хигиена
2 лепящи ленти, за да поддържат подплънките на място
Със средна дебелина от само 2 мм
Разработени от експерти
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Акценти

Спецификации

Текстура във вид на пчелна пита

В индивидуална опаковка

Дизайн
Многослоен дизайн
Ултратънък
Дискретна профилна форма
Текстура във вид на пчелна пита
В индивидуална опаковка
2 лепящи ленти

Горният слой във вид на пчелна пита е мек и удобен
за кожата ви.

В индивидуална опаковка за вашата хигиена, идеална,
когато сте в движение.

Изключително абсорбираща сърцевина

2 лепящи ленти
2 лепящи ленти, за да поддържат подплънките на
място.
Изключително тънък материал
Средната дебелина от само 2 мм с контурна форма
помага да направи подплънките невидими под
дрехите.

Изключително абсорбираща сърцевина помага за
улавяне на влагата и поддържане на кожата ви суха
през деня и нощта.

Разработени от експерти
Разработени с помощта на акушерката и консултант
по кърмене Вики Скот, която помага на майките при
кърменето вече 20 години.

Херметична и дишаща
Външният слой възпира изтичането, за да бъдат
дрехите сухи, но същевременно създават и чувство
на проветривост.
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Страна на произход
Китай

Размери
Размери: 130 x 2 мм
Материал
Подпл. за гърди: Мъхеста маса, нетъкани материи и
изключително абсорбиращ полимер
Какво включва
Еднократен подпл. за гърди: 60 бр.

