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Babyono laktator muszlowy elektryczny SHELLY – bez
użycia rąk (1000)
 

Cena: 249,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BABYONO

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
PRAKTYCZNY – BEZ UŻYCIA RĄK

Innowacyjny design laktatora pozwoli Ci na jednoczesne odciąganie pokarmu i wykonywanie innych czynności w tym samym
czasie. To wyjątkowe i praktyczne urządzenie – odciąga pokarm bez użycia rąk.

LEKKI I PORĘCZNY

W domu, w pracy, na spacerze. Jeszcze żaden laktator elektryczny nie był tak lekki i poręczny. Jego niewielka waga – tylko 275 g
i kompaktowe wymiary sprawiają, że nie krępuje ruchów i wygodnie leży w Twoim staniku do karmienia.

DOSTOSOWANY DO CIEBIE

Duży i wyraźny wyświetlacz LCD ułatwi Ci kontrolę pracy urządzenia. Możesz wybrać pomiędzy trzema trybami pracy i 7.
poziomami siły. Dostosuj go do swoich własnych potrzeb.

CICHY

Dzięki cichej pracy laktatora dyskretnie odciągniesz pokarm w każdych warunkach. Natężenie dźwięku na najwyższym trybie
wynosi tylko 45 dB.

KOMFORTOWY

Do wyboru masz dwa rozmiary lejków. Wybierz ten, który idealnie dopasuje się do kształtu Twojej piersi, zapewniając Ci
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maksymalny komfort i wygodę.

BEZPRZEWODOWY

Zabierz go ze sobą wszędzie, gdzie chcesz. Wbudowany akumulator umożliwi Ci wygodne użytkowanie laktatora, bez
konieczności stałego podłączenia go do źródła prądu. Urządzenie naładujesz uniwersalnymi ładowarkami na złącze USB.

PROSTY W BUDOWIE

Laktator składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu szybko i bezproblemowo rozłożysz i wyczyścisz urządzenie.

BEZPIECZNY

Wszystkie elementy laktatora wykonane są ze specjalnego tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Miękki lejek
urządzenia nie podrażni Twojej skóry.

TRYBY PRACY:
TRYB ODCIĄGANIE

W tym trybie siłę ssania ustawisz w zakresie od 1 do 7. Poszczególne poziomy różnią się od siebie siłą ssania – od niskiej do
wysokiej.

TRYB PODWÓJNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Tryb łączący zalety naprzemiennego ssania tj. z dużą i małą siłą. Cykl ssania o zmiennej sile (słabo – przerwa – mocno)
skutecznie pomaga w pobudzaniu wklęsłych brodawek.

TRYB 2 W 1

Cykl złożony z 8 ruchów masujących, po których następuje 1 ruch ssący. Tryb ten zalecany jest do kojenia bólu przepełnionych
piersi i pobudzeniem ich w celu odciągania większej ilości pokarmu w krótszym czasie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

