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Laktator MICROLIFE BC 300 Maxi 2 in 1 elek
 

Cena: 449,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Producent CHDE POLSKA SP. S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Laktator elektroniczny Microlife BC 300 Maxi służy do łatwego i szybkiego, samodzielnego odciągania pokarmu z piersi w domowych
warunkach.
Laktator można wykorzystać do odciągania pokarmu z dwóch lub jednej piersi.
Podwójny system odciągania jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić mamom połowę czasu dzięki odciąganiu
pokarmu z dwóch piersi jednocześnie. Ponadto jednoczesne odciąganie pokarmu z dwóch piersi jest bardziej wydajne, a nawet może
zwiększyć możliwości produkcyjne pokarmu. Laktator posiada funkcję stymulacji do odciągania płaskich lub odwróconych brodawek
sutkowych, co ułatwia karmienie. Laktator Microlife pozwala na przechowywanie odciągniętego mleka w butelce dołaczonej do zestawu
jak i butelek innych popularnych producentów butelek do mleka.

Właściwości:
Microlife BC 300 Maxi 2 in 1 Podwójny laktator elektryczny posiada system podwójnego odciągania i jest idealnym rozwiązaniem dla
kobiet, które chcą wygodnie odciągać swoje mleko. Dzięki zastosowaniu technologii próżniowej laktatora, możemy odciągać więcej
mleka w krótszym czasie. Równoczesna stymulacja na obydwu piersiach jest bardziej skuteczna i może zwiększyć zdolność do
produkcji mleka.

Laktator nadaje się do pojedynczego i podwójnego odciągania pokarmu,
Wysoki komfort dzięki 10 różnym trybom stymulacji.
10 trybów odciągania dla optymalnego dostosowania się do każdej kobiety .
Funkcja pamięci.
Duży wyświetlacz do wygodnego użytkowania.
Podświetlany wyświetlacz, który jest czytelny w dzień i noc.
Wyjątkowo cichy - pozwala na dyskretne użycie w dowolnym miejscu.

Skład:
Zawiera nietoksyczny plastik. Brak ftalanów.
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 Zastosowanie:
Zgodnie z przeznaczeniem.

Sposób użycia

Przed każdym użyciem laktatora sprawdź, czy nie jest uszkodzone i upewnij się, że zostało wysterylizowane.
Przystępując do użycia laktatora wybierz czas i miejsce, w którym możesz się zrelaksować.
Jeśli mleko nie zacznie wypływać od razu, spróbuj się odprężyć, następnie spróbuj ponownie za kilka minut.
Ciepło i relaks pozytywnie wpływają na łatwiejszy przepływ mleka.

Gwarancja
24 miesiące

W komplecie jest :
Zestaw zawiera: 2 butelki na mleko o pojemności 180 ml z zakrętkami, stojaki na butelki, dwie dopasowane zakrętki do butelki,
silikonowy smoczek o anatomicznym kształcie ułatwiający karmienie, przejściówki do butelek Philips Avent oraz NUK, zasilacz
medyczny, 4 baterie alkaiczne 1,5V (AA) i torbę do przenoszenia.
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