
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Medela laktator elektryczny SWING MAXI + Calma GRATIS
 

Cena: 736,90 PLN

Opis słownikowy

Oferta produkt z gratisem

Podmiot
odpowiedzialny

Medela

Postać laktator

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

skuteczny, wygodny, cichy

Nowy kompaktowy, podwójny elektryczny odciągacz pokarmu Swing maxi jest doskonały dla wszystkich matek poszukujących prostego
rozwiązania, które pozwoli zaoszczędzić czas. Nadaje się idealnie do zwiększania laktacji, jak i do codziennego użytku.

Wspieranie laktacji: odciąganie z obu piersi jednocześnie może pomóc w zwiększeniu i utrzymaniu laktacji
Efektywność: odciąganie z obu piersi jednocześnie w połączeniu z technologią 2-Phase Expression zapewnia maksymalną
oszczędność czasu.
Wygoda: szereg poziomów podciśnienia i ustawień.
Łatwość obsługi: łatwy do złożenia, użytkowania i czyszczenia.
Elastyczność: lekkość i niewielki rozmiar umożliwiają odciąganie w domu i poza nim, z użyciem baterii lub zasilacza sieciowego.

Najlepsze dla Twojego dziecka

Chcesz mieć pewność, że zawsze masz wystarczająco dużo pokarmu dla swojego dziecka? Chcesz zwiększyć i utrzymać swoją
laktację? Podwójny elektryczny odciągacz pokarmu Swing maxi zapewnia wszystkie korzyści związane z jednoczesnym odciąganiem.
Odciąganie z obu piersi jednocześnie powoduje lepsze opróżnienie piersi, co z kolei zwiększa laktację. W jednej sesji odciągania możesz
uzyskać do 18% więcej pokarmu w porównaniu z odciąganiem z jednej piersi. Ponadto odciąganie z dwóch piersi jednocześnie powoduje
uzyskanie pokarmu o większej wartości energetycznej. Zapewnia wreszcie maksymalną oszczędność czasu: jest dwukrotnie szybsze w
porównaniu z odciąganiem z jednej piersi.

Odciąganie 2-fazowe
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Technologia 2-Phase-Expression opiera się na naturalnym rytmie ssania dziecka: po krótkich stymulujących ruchach ssania następują
dłuższe ruchy, co zapewnia optymalny przepływ mleka. Szybszy wypływ i maksymalny przepływ znacząco skracają czas odciągania.
Można więc odciągnąć więcej pokarmu w krótszym czasie — bardziej komfortowo.

Co sprawia, że Swing maxi jest tak wyjątkowy w porównaniu z innymi elektrycznymi odciągaczami pokarmu?

Swing maxi to podwójny elektryczny odciągacz pokarmu o wysokiej jakości, który jest idealny do codziennego i regularnego użytku.
Odciąganie z dwóch piersi jednocześnie zapewnia więcej czasu matce i jej dziecku.
Regulowany indywidualnie poziom podciśnienia i cicha praca gwarantują wysoki komfort użytkowania. Swing maxi ma niewielkie
wymiary i jest łatwy w użyciu oraz czyszczeniu. Używany wraz z gorsetem Easy Expression Bustier zapewnia łatwość obsługi i uwalnia
ręce, dzięki czemu podczas odciągania można wykonywać inne drobne czynności.

Obsługa przyjazna dla matek

Odciągacza Swing maxi można używać do odciągania pokarmu z jednej lub z obu piersi jednocześnie bez utraty wydajności. Wystarczy
nacisnąć tylko jeden przycisk, aby przełączyć się między trybami lub ustawić preferowany poziom podciśnienia. Możliwość zasilania
bateryjnego i ciche działanie zapewniają dyskretne odciąganie poza domem.

Wybierz dla siebie odpowiedni lejek

Każda matka potrzebuje lejka o indywidualnie dobranym rozmiarze. Ma to zasadnicze znaczenie do skutecznego bezbolesnego
odciągania oraz do całkowitego opróżnienia piersi w krótszym czasie. Medela oferuje lejki PersonalFit w 5 różnych rozmiarach:

S (21 mm)
M (24 mm) - standardowy rozmiar dostępny wraz z laktatorem
L (27 mm)
XL (30 mm)
XXL (36 mm)

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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