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Medela laktator elektryczny SWING + Calma GRATIS
 

Cena: 556,90 PLN

Opis słownikowy

Oferta produkt z gratisem

Podmiot
odpowiedzialny

Medela

Postać laktator

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

wygodny. cichy. wydajny.

Odciągaj mleko cicho i dyskretnie - elektryczny odciągacz Swing łączy najnowszą technologię z wzornictwem, które zapewniło mu wiele
nagród. Odciągacz elektryczny pracuje bardzo cicho i z tego powodu jest idealnym rozwiązaniem do częstego i dyskretnego odciągania
pokarmu.

Wydajny: Odciągaj więcej mleka w krótszym czasie, dzięki naszej technologii 2-fazowego odciągania
Wyjątkowy: Doskonały do codziennego, częstego odciągania
Wygodny: regulacja poziomów podciśnienia
Łatwy w obsłudze: łatwy do złożenia, użytku i czyszczenia
Wygodny: Cichy i niewielki, idealny do dyskretnego odciągania pokarmu

Idealne połączenie wzornictwa i natury

Swing to odciągacz elektryczny uhonorowany mnóstwem nagród, przeznaczony dla matek, które korzystają z odciągacza codziennie.
Czy pracujesz na pół etatu, czy chcesz gdzieś wyjść wieczorem, uprawiać sport lub po prostu wybrać się na zakupy, odciągacz
elektryczny Swing jest idealnym rozwiązaniem dla aktywnych matek, które nie chcą poświęcać dużo czasu na odciąganie pokarmu.

Odpowiedni również w sytuacji, gdy występują problemy laktacyjne

Karmienie piersią może być trudne, gdy mamy do czynienia z różnymi problemami laktacyjnymi, na przykład problemami z
przystawieniem dziecka do piersi, infekcjami lub podrażnionymi brodawkami sutkowymi. Odciągacz elektryczny Swing pomoże Ci
uporać się z tymi problemami, podczas gdy Twoje dziecko w tym trudnym okresie nadal będzie karmione Twoim mlekiem.
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Medela została pierwszą firmą na świecie, która prowadzi badania nad zachowaniem niemowląt podczas
karmienia piersią

Technologia 2-fazowego odciągania pokarmu opiera się na naturalnym rytmie ssania dziecka: na początku ruchy szybkie, stymulujące
wypływ pokarmu, a następnie długie i bardziej intensywne, co zapewni optymalne parametry ssania. Szybkie pobudzenie wypływu oraz
uzyskiwana w ten sposób ilość pokarmu znacznie redukuje czas odciągania. Dzięki czemu bardziej komfortowo można uzyskać więcej
mleka w krótszym czasie.

Swing: najpopularniejszy na świecie pojedynczy odciągacz elektryczny

Swing jest bardzo cichym elektrycznym odciągaczem pokarmu. Jest łatwy w użytkowaniu i całkowicie bezproblemowy. Odciągacz
automatycznie przełącza się pomiędzy trybem stymulacji a odciąganiem.

Obsługa przyjazna dla matek

Przełączanie pomiędzy trybami jest niezwykle łatwe, podobnie jak ustawienie najwygodniejszego dla Ciebie poziomu podciśnienia.
Odciągacz elektryczny może być używany wraz z zasilaczem sieciowym. Zasilanie bateriami w połączeniu z klipsem na pasek zapewnią
Ci maksymalną mobilność.

Swing jest łatwy w montażu i użyciu: mamy mogą bez problemu transportować Swinga i odciągać pokarm podczas podróży.

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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