
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BABYONO Silikonowy zbiornik na pokarm (1399)
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent BABY ONO POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBABYONO Silikonowy zbiornik na pokarm (1399)Podczas stymulacji jednej piersi, przy naturalnym karmieniu lub za pomocą
laktatora, często następuje wypływ pokarmu również z drugiej piersi! Kolektor pokarmu pozwoli Ci zebrać każdą kroplę mleka, którą
będziesz mogła później dać dziecku. Najcenniejsze dla maluszka jest mleko matki, nie pozwól mu się zatem zmarnować.Jak działa
silikonowy laktator?Prezentowany odciągacz mleka wykonany jest z miękkiego, bezpiecznego silikonu. Jego kształt przypomina lejek
połączony z małym zbiorniczkiem. Przed użyciem należy ścisnąć laktator, a następnie przyłożyć do piersi, tak aby górna część szczelnie
otoczyła sutek. Puszczając laktator, wytwarzasz podciśnienie, które delikatnie zasysa pierś, imitując delikatnie ssanie dziecka. W ten
sposób żadna kropla cennego pokarmu się nie zmarnuje. Laktator – kolektor jest na tyle lekki, że nie musisz go podtrzymywać ręką.
Masz dzięki temu pełną swobodę, aby dobrze przystawić dziecko do drugiej piersi. Po skończonym karmieniu, mleko z laktatora możesz
zamknąć w nim za pomocą szczelnej przykrywki i odstawić do lodówki bądź przelać do woreczka i zamrozić.Laktator ręczny –
doskonała pomoc przy karmieniuLaktator ręczny jest niezwykle pomocny przy regulowaniu laktacji. Na początku, podczas nawału
pokarmu przyniesie ulgę w przepełnionych pokarmem piersiach. W kolejnych etapach możesz dzięki niemu pobudzić laktację, gdy nie
pokrywa ona potrzeb dziecka. Produkt jest niezwykle dyskretny i cichy. Z łatwością schowasz go do torby i będziesz mogła używać
nawet w miejscach publicznych.WŁAŚCIWOŚCI:zbiera mleko z drugiej piersi w czasie karmienia lub używania laktatoralekki i
poręcznyelastyczny i ergonomiczny kształtwykonany w 100% z bezpiecznego silikonu, wolnego od BPApokrywka pomaga zachować
zbiorniczek w czystościDANE TECHNICZNE:pojemność 90 mlw zestawie przeźroczysta pokrywka
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