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KIINDE TWIST STARTER KIT zestaw startowy do
przechowywania i podawania mleka kobiecego
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Producent KIINDE

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Opis produktu
 

OpisKIINDE TWIST STARTER KIT zestaw startowy do przechowywania i podawania mleka kobiecego42 ELEMENTYTwist Starter Kit™ to
zestaw innowacyjnych amerykańskich akcesoriów które niezwykle ułatwiają naturalne karmienie niemowląt.Odciągasz pokarm swoim
laktatorem za pomocą przejściówek Kiinde do jednorazowych woreczków Twist Pouch™ z nakrętkami.Zakręcasz i bezpiecznie
przechowujesz pokarm w lodówce lub zamrażarce.Po podgrzaniu mleka karmisz swoje dziecko bezpośrednio z woreczka Twist Pouch™
za pomocą aktywnych smoczków Active Latch™ lub swoich ulubionych smoczków innej popularnej marki.Pokarm nie jest przelewany, a
woreczki Twist Pouch służą nie tylko do przechowywania pokarmu, ale także do bezpośredniego karmienia niemowląt.Bez przelewania,
bez utraty cennego pokarmu.Woreczki Kiinde Twist Pouch™ łączą wytrzymałość nieprzeciekającej butelki i opłacalność, kompaktowość i
wygodę woreczka do przechowywania pokarmu

Maksymalna pojemność woreczka to 175ml. Woreczki posiadają dużą etykietę na opis zawartości.Nie zawierają BPA, PVC i
ftalanu.Dzięki przejściówkom Kiinde Direct Pump™ woreczki Kiinde Twist Pouch™ pasują do laktatorów większości wiodących marek i
umożliwiają odciąganie mleka kobiecego bezpośrednio do woreczka, bez przeciekania i bez konieczności przelewania pokarmu do
innych pojemników.Po odciągnięciu pokarmu do woreczków, przechowuj je w organizerze na specjalnej półeczce która pomaga
porządkować woreczki i pasuje do wszystkich standardowych lodówek i zamrażarek.Organizer pomaga przechowywać woreczki według
daty odciągnięcia mleka. Dzięki uniwersalnej konstrukcji mieszczą się w nim nie tylko woreczki Kiinde Twist Pouch™, ale również
woreczki innych marek.Podawaj pokarm bezpośrednio z woreczków Twist Pouch™, bez potrzeby przelewania pokarmu z butelek do
woreczków i z powrotem! Po prostu wsuń woreczek do butelki Squeeze™, usuń nadmiar powietrza ściskając woreczek i załóż aktywny
smoczek Activ Latch™Dzięki specjalnej budowie woreczków Twist Pouch™, łatwo i szybko pozbędziesz się z nich powietrza bez
używania skomplikowanych systemów odpowietrzających.Aktywne smoczki Active Latch™ wspomagają naturalne odruchy dziecka
podczas przyjmowania pokarmu. Wymuszają jednoczesne ssanie i pobudzanie, ułatwiając przejście pomiędzy butelką a piersią.
Przejściówki, butelka, smoczki, nakładki i szczoteczki mogą być myte w górnym koszyku zmywarki i sterylizowane parowo.

Opakowanie zawiera:20 woreczków Twist Pouch™ 175ml14 przejściówek Direct-Pump™2 butelki Squeeze™1 smoczek Active Latch™
slow (wolny przepływ) z nakładką1 smoczek Active Latch™ medium (średni przepływ) z nakładką1 smoczek Active Latch™ fast (szybki
przepływ) z nakładką2 szczoteczki Nipple Brush™1 Keeper™

  Twoja przeglądarka nie obsługie tagu VIDEO  
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