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Medela jednorazowe wkładki laktacyjne x 30 szt
Cena: 22,69 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 szt

Postać

Wkładki

Producent

MEDELA

Rodzaj rejestracji

Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Wyjątkowo chłonne, jednorazowe wkładki laktacyjne Medela przeznaczone są do stosowania w okresie intensywnych wycieków
pokarmu – zwłaszcza bezpośrednio po narodzinach dziecka – i zapewniają Ci uczucie suchości, komfortu oraz pewności siebie o każdej
porze.
Idealne do ochrony przed intensywnymi wyciekami pokarmu
Jeżeli wycieki z piersi są intensywne, mleko może przenikać na ubranie lub pościel i pozostawiać nieprzyjemne uczucie
lepkości na skórze. To właśnie dlatego wkładki laktacyjne stanowią nieodłączne akcesoria karmiących mam. Wkładki
jednokrotnego użycia marki Medela wykonane są z miękkiego materiału, który natychmiast pochłania wilgoć ze skóry i
zatrzymuje ją w ultrachłonnym, polimerowym wypełnieniu przekształcającym ciecz w żel. Zewnętrzna, wodoszczelna
warstwa wkładki chroni ubrania przed zamoczeniem.
Wkładki dopasowane do Twoich kształtów
Wkładki laktacyjne zostały ukształtowane tak, aby komfortowo mieściły się w biustonoszu i nie były widoczne przez
ubranie – dzięki temu tylko Ty wiesz, że masz je na sobie. Są one także wyposażone w samoprzylepne paski
utrzymujące wkładki w miejscu; dzięki temu nie musisz obawiać się, że przemieszczą się one podczas codziennej opieki
nad niemowlęciem lub nocnych pobudek na karmienie.
Osobne opakowania dla higieny i wygody
Higiena ma duże znaczenie w okresie karmienia piersią, dlatego jednorazowe wkładki laktacyjne Medela pakowane są
oddzielnie, abyś mogła zawsze mieć je pod ręką w każdej torebce. Jeżeli zastanawiasz się, jak często wymieniać wkładki
laktacyjne, oto odpowiedź: tak często, aby zapewnić sobie poczucie komfortu. Wówczas wystarczy wyjąć zużyty
produkt, wyrzucić go i zastąpić czystą wkładką.
Wyjątkowa chłonność: idealna do ochrony przed intensywnymi wyciekami pokarmu
Miękki, naturalny materiał natychmiast pochłania wilgoć i jest delikatny dla wrażliwej skóry
Wyjątkowo chłonne polimerowe wypełnienie równomiernie rozprowadza wilgoć i pomaga zatrzymać ją wewnątrz wkładki
Oddychająca, nieprzemakalna warstwa zewnętrzna chroni ubrania
Profilowany kształt dopasowuje się do piersi
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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