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Canpol babies laktator elektryczny Easy&Natural (12/207)
 

Cena: 286,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent CANPOL BABIES

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Laktator elektryczny Easy & Natural ułatwia karmienie na początku laktacji, jest także bardzo przydatny w późniejszym okresie,
gdy laktacja jest już ustabilizowana. Posiada automatyczną zmianę faz, co powoduje że nie ma potrzeby, aby robić to ręcznie.
Ma aż 18 ustawień siły ssania, dzięki czemu można dopasować rytm i siłę ssania w zależności od potrzeby i preferencji.
Intuicyjny panel sterowania powoduje, że jest łatwy w obsłudze. Pompa o cichym działaniu, oraz miękka, silikonowa nakładka
znacznie poprawiają komfort w trakcie odciągania pokarmu. Jest mały i poręczny, można zawsze mieć go przy sobie.
Dostępny w zestawie z antykolkową butelką i kompatybilny ze wszystkimi butelkami wąsko oraz szerokootworowymi marki
Canpol babies.
 MOM FRIENDLY

przyjazny dla Mam, które dotąd nie korzystały z laktatora – automatycznie zmienia fazę odciągania
 2 FAZY ODCIAGANIA POKARMU

laktator naśladuje naturalny dwufazowy proces ssania przez dziecko. W fazie stymulcji pobudza wypływ mleka, zaś w
fazie głębokiego odciągania efektywnie ściąga pokarm.

 18 TRYBÓW PRACY
9 ustawień siły ssania, które są dostępne dla każdej fazy odciągania - łącznie 18 trybów pracy, dzięki którym dopasujesz
laktator do siebie.

 DELIKATNY MASAŻ
delikatny masaż i miękka silikonowa nakładka zwiększają Twój komfort podczas odciagania pokarmu.

ŁATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI
niewielka ilość elementów ułatwi Ci mycie i składanie laktatora.

 ZAWOREK ANTYZWROTNY
powoduje że mleko trafia prosto do butelki i nie wraca do mechanizmu laktatora.

MAŁY I PORĘCZNY
laktator mieści się w kosmetyczce, możesz go zawsze mieć przy sobie.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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