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Лесно кърмене
Изцеждане, съхраняване, хранене и грижи
Natural Breastfeeding Support Kit е идеалният комплект за майки, които тъкмо 

започват да изцеждат кърма. Той съдържа всички продукти, необходими за: 
изцеждане, съхраняване и хранене с кърма, както и за грижи за гърдите.

Изцеждане
• По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн
• Има режим на нежно стимулиране и 3 настройки за изцеждане
• Меката възглавничка за масаж затопля кожата

Хранене
• Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда
• Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Съхран.
• За използване в хладилник/фризер
• Лесно изцеждане на кърма в съд за съхранение

Поддръжка
• Предпазва зърната от възпаление по време на кърмене
• Копринено меки на допир



 Лесно изцеждане на кърма в съд
С адаптера за чашка за съхранение на кърма 
можете лесно да изпомпвате кърма в съд за 
съхранение. Без протичане, без разливане.

За използване в хладилник/фризер
Чашите Philips Avent могат да се съхраняват 
в хладилника или фризера и да се мият в 
съдомиялна машина

По-удобно положение

Помпата за кърма има уникален дизайн, 
благодарение на който кърмата тече 
директно в бутилката, дори когато седите в 
съвсем изправено положение. Това 
означава, че можете да седите по-удобно, 
докато изцеждате – не се налага да се 
навеждате напред, за да сте сигурна, че 
кърмата ще влезе в бутилката. Когато 
седите удобно и сте спокойна, докато 
изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Естествено засмукване

Широкият биберон с формата на гърда 
помага за естествено засмукване, подобно 

на това при кърменето, и улеснява бебето, 
когато комбинирате кърмене и хранене от 
бутилка.

Предпазва зърната от възпаление по 
време на кърмене
Предпазителите за зърната на гърдите 
Philips Avent са предназначени за употреба 
само при възпалени или напукани зърна и 
трябва да се използват по лекарско 
предписание.

Копринено меки на допир

С копринено мека повърхност и дишащи, 
естествени материали. Дерматологично 
тествани.

Лесни настройки, от които да 
избирате

Когато включите помпата, тя се включва 
автоматично в режим на нежно 
стимулиране, който стимулира потичането 
на кърма. След това избирате една от трите 
настройки за изцеждане, с която се 
чувствате най-комфортно.

Мека възглавничка за масаж

Нашата възглавничка за масаж има нова, 
кадифено мека текстура, която оставя върху 
кожата усещане за топлина и комфортно и 
нежно стимулира потичането на кърма. 
Докато изцеждате, тя нежно имитира 
сученето на бебето, което естествено 
стимулира потока кърма, и има клинично 
доказана ефективност. Меката възглавничка 
за масаж е създадена да пасва комфортно на 
повечето майки. Но има и по-широка 
възглавничка, която се предлага отделно, 
ако ви е необходима (предлагането може 
да зависи от страната).

Уникални, удобни "листенца"

"Листенцата" вътре в биберона го правят 
по-мек и гъвкав, без да се свива при 
ползване. Вашето бебе ще се радва на по-
комфортно и утоляващо глада хранене.
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Страна на произход
• Англия

Материал
• Бутилка: Полипропилен, Не съдържа бисфенол-

A*
• Биберон: Силикон, Не съдържа бисфенол-A*
• Подпл. за гърди: Дерматологично тествани, 
Копринено мека повърхност, Естествен дишащ 
материал

• Помпа за кърма: Не съдържа бисфенол-A*, 
Полипропилен

• Чашки за съхранение: Полипропилен, без 
бисфенол-А (BPA)*

Какво включва
• Свръхмек биберон за новородени: 1 бр.
• Свръхмек биберон с бавен поток: 1 бр.
• Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 

1 бр.
• Ръководство за кърмене на DVD: 1 бр.
• Стандартен предпазител за гръдни зърна: 2 бр.
• Капак на чашата за съхранение на кърма: 10 бр.
• Адаптер за чашата за съхранение на мляко: 2 бр.
• Чаша за съхранение (180 мл/6 унции): 10 бр.
• Еднократни дневни подпл. за гърди: 12 бр.
• Еднократни нощни подпл. за гърди: 6 бр.
• Клипс за сутиен: 1 бр.
• Крем за овлажняване на зърната: 15 мл

• Бутилка Natural 4 унции: 1 бр.
• Бутилка Natural 9 унции: 1 бр.
• Основа с тръбичка: 1 бр.
• Тяло на помпата за кърма: 1 бр.
• Капак за пътуване: 1 бр.
• Възглавничка със стандартен размер: 1 бр.

Дизайн
• Дизайн на бутилката: Широко гърло, 
Ергономична форма

• Дизайн на помпата за кърма: Компактна 
конструкция

Лесна употреба
• Използване на помпата за кърма: Лесно 
почистване, Гама напълно съвместими 
продукти, Интуитивно сглобяване

Стадии на развитие
• Стадии: Бременност, 0-6 месеца

Функции
• Грижа за гърдите: Ден, Нощ
• Без навеждане напред: Седите в удобно 
положение

• Настройки: 1 режим на стумилиране, 3 
настройки за изцеждане

• Мека възглавничка за масаж: Нежно 
стимулиране
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