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Medela laktator elektryczny MINI ELECTRIC
 

Cena: 353,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Medela

Postać laktator

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

kompaktowy. poręczny. sprawdzony.

Podczas opracowywania produktów korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń w dziedzinie odciągania pokarmu. Mini Electric to
bardzo efektywny, wygodny do transportu odciągacz, przeznaczony do regularnego odciągania pokarmu. Naśladuje rytam ssania
dziecka, a jego cena sprawia, że jest najpopularnielszym laktatorem w Polsce.

Mini Electric - sprawdzony i godny zaufania: miliony matek korzystały z jego pomocy
Ma płynną regulację siły ssania
Wygodny: może być obsługiwany przy pomocy tylko jednej ręki
Mobilny: kompaktowe wzornictwo i zasilanie bateriami

Odciągacz elektryczny Mini Electric cieszy się zaufaniem matek

Odciągacz Mini Electric jest doskonały do odciągania w domu i podróży. Dzięki temu, że naśladuje rytm ssania dziecka odciąganie
pokarmu jest stosunkowo krótkie. Umożliwia utrzymanie laktacji nawet przy dłuższej separacji od dziecka. Daje również możliwość
karmienia nawet podczas problemów zdrowotnych.

Jeden z najmniejszych odciągaczy elektrycznych na świecie

Odciągacz Mini Electric można z łatwością obsługiwać używając tylko jednej ręki. Przy pomocy jednego przełącznika możesz szybko
wybrać najbardziej komfortowy poziom podciśnienia. Odciągacz można podłączyć do sieci lub korzystać z baterii.
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Łatwe odciąganie, poręczna obsługa

Kompaktowe i lekkie wzornictwo odciągacza Mini Electric daje matkom możliwość komfortowego i szybkiego odciągania pokarmu, gdy
znajdują się poza domem. Odciągacz składa się jedynie z pięciu elementów, jest łatwy do złożenia, a jego czyszczenie zajmuje tylko kilka
minut.

Brak BPA i dokładne czyszczenie — dla dobra Twojego dziecka

Wszystkie elementy, które mają styczność z pokarmem, nie zawierają BPA i są łatwe w czyszczeniu — można je czyścić, gotować lub
dezynfekować przy użyciu torebek QuickClean firmy Medela.
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