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LANSINOH poduszka do karmienia
 

Cena: 80,34 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (40ml+24szt.)

Postać -

Producent SENSIMED

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Poduszka do karmienia Lansinoh – by zapewnić komfort mamie i dziecku.
Nasza Poduszka do karmienia pozwala na przyjęcie naturalnej pozycji ciała i prawidłowe przystawienie dziecka do piersi. Zapobiega
bólowi pleców spowodowanemu pochyleniem sylwetki.

Poduszka do karmienia Lansinoh jest wygodna, lekka i pomaga w utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas karmienia piersią. Wsuwana
na rękę, o przemyślanym kroju idealnie nadaje się dla mam po cięciu cesarskim. Uniwersalny rozmiar, odpowiedni dla wszystkich bez
względu na kształty i wielkość.
Poduszka do karmienia Lansinoh pozwala na przyjęcie naturalnej pozycji ciała by uniknąć bólu pleców i pozwolić na odciążenie ramion.
Może być używana w różnych stylach trzymania, takich jak “uchwyt kołyskowy” czy “uchwyt rugby”.
Ze względu na swój mały rozmiar i niską wagę poduszka do karmienia Lansinoh jest idealnym rozwiązaniem dla współczesnej,aktywnej
mamy i może być używana zarówno w domu, jak i poza nim. Poduszkę do karmienia Lansinoh można prać w pralce w temperaturze 40 °
C, suszyć “na płasko” i nie wybielać, nie czyścić chemicznie lub prasować.

Skład:

Pokrycie: 100% bawełna; Podszewka: 100% poliester; Wypełnienie: 100% poliester.

Cechy produktu:

Komfortowa pozycja dla mamy i dziecka podczas karmienia piersią
  Pomaga w przyjęciu naturalnej postawy, odpowiednim przystawieniu dziecka do piersi i karmieniu w pozycji “uchwyt rugby” lub “uchwyt
kołyska”
  Poręczna i kompaktowa – idealna do użytku w domu lub poza domem
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  Polecana dla mam po cesarskim cięciu
  Zaprojektowana przez mamę karmiącą piersią

Szczegóły:

Prać w temperaturze 40°C, nie wybielać, suszyć na płasko, nie prasować, nie czyścić chemicznie.
  Pokrycie: 100% Bawełny
  Poszewka: 100% Poliestru
  Wypełnienie: 100% Poliestru
  Zestaw zawiera: Poduszkę i torbę do przechowywania
  Ostrzeżenie: Nie używać w łóżeczku, kołysce, gondoli, kojcu. Nie zostawiać dziecka bez opieki na poduszce. Nie pozwalać dziecku spać
na poduszce. Trzymać z dala od źródła ciepła i otwartego ognia. .

Producent:

Lansinoh
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