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Lansinoh kompaktowy laktator elektryczny
 

Cena: 399,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent SENSIMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Kompaktowy Laktator Elektryczny Lansinoh wyjątkowo efektywny i wydajny, a jednocześnie mały, lekki i poręczny – z łatwością
zmieści się w torebce, gdy jesteś poza domem.
Technologia 2-fazowa imituje naturalny rytm karmienia niemowlęcia i oferuje 5 poziomów ssania, zapewniając maksymalny
komfort dla mamy podczas odciągania pokarmu.
Cechy produktu:

5 regulowanych poziomów ssania i rytmu, naśladuje naturalny sposób karmienia dziecka, maksymalizuje produkcję
pokarmu i umożliwia matce dostosowanie siły ssania do jej indywidualnych warunków i potrzeb
Wyposażony w silikonową poduszeczkę Comfortfit ™, która zapewnia wygodę i idealne dopasowanie
Mała, lekka konstrukcja z zasilaczem micro USB; idealny do użytku w domu lub poza nim
Prosty w użyciu, z minimalną liczbą elementów wymagających do czyszczenia dla oszczędności czasu zapracowanych
mam
W zestawie smoczek NaturalWave® do podawania pokarmu i utrwalenia ustalonych wzorców karmienia naturalnego
Bez dodatku BPA i BPS
Czytelny wskaźnik LED, umożliwia odczyt informacji zarówno, w dzień i w nocy

Zawartość zestawu:
1 x moduł/baza Kompaktowego Laktatora elektrycznego Lansinoh®
1 x Pokrywka membrany
1 x Membrana
1 x Poduszeczka ComfortFit® (25mm)
1 x Korpus laktatora
2 x Biały zaworek
1 x Butelka o pojemności 160ml (5oz)
1 x Nakrętka
1 x Przewód silikonowy (800mm)
1 x Wtyczka laktatora
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1 x Pokrywka smoczka
1 x Smoczek NaturalWave® o wolnym przepływie
1 x Kołnierz smoczka
1 x AC Adapter

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