Torebki do przechowywania mleka matki / pokarmu - 50 szt.

cena: 62,52 pln
symbol: NABE-5010262
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 0+
kolor: przezroczysty/turkusowy
waga z opakowaniem: 0.24kg
EAN: 7290016628272

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5107-5112/2018, ważna do 15.09.2021 r.
Powszechnie wiadomo, że najlepsze dla prawidłowego rozwoju dziecka jest mleko matki, w którym znajdują się ważne składniki odżywcze.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których bezpośrednie karmienie piersią jest utrudnione lub wręcz niemożliwe (powrót do pracy, ból przy karmieniu piersią lub zbyt
duża ilość pokarmu). Wówczas optymalną opcją jest odciąganie pokarmu.
Jednakże chłodzenie, zamrażanie i podgrzewanie mleka może prowadzić do utraty ważnych składników odżywczych. Jest na to sposób – rewolucyjne produkty
marki Nanobébé.
Nanobébé to innowacyjne i nowoczesne torebki do przechowywania mleka, które zarówno zapobiegają rozlewaniu się i zepsuciu mleka, jak i
chronią jego cenne składniki.

W jaki sposób przechowywać mleko matki w torebkach Nanobébé?
Torebki przeznaczone są do przechowywania mleka w płytkiej warstwie – tym samym schładzają i rozmrażają się szybko, redukując rozwój bakterii i zachowując
składniki odżywcze. Torebki do przechowywania mleka kobiecego Nanobébé są trwałe, szczelne, wykonane z mocnego plastiku przeznaczonego do kontaktu z
żywnością, posiadają również solidny, podwójny zamek.
Cechy:
●
●

50 sterylnych, jednorazowych torebek do przechowywania mleka
Równomierne rozmrażanie mleka pomaga zachować składniki odżywcze
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●
●
●
●
●
●
●
●

Szybkie schładzanie zmniejsza rozwój bakterii
Torebki odporne na rozrywanie, wykonane z wytrzymałego i trwałego materiału
Podwójny zamek (taki jak w torebkach strunowych)
Precyzyjnie mierzy ilość mleka
Szeroki otwór ułatwia napełnianie torebek
Higieniczne
Torebki zajmują mało miejsca
Na torebkach znajdują się etykiety do wypełniania: name, volume, date, time (imię, objętość, data, czas)
Wolne od BPA i ftalanów

Płaskie torebki pomagają zachować składniki odżywcze mleka matki - utrzymują mleko w płytkiej warstwie, dzięki temu mleko szybciej schładza się, co zmniejsza
rozwój bakterii oraz szybciej rozmraża się, co pomaga zachować składniki odżywcze.

