
claro
2 kolektory na mleko dla Matki karmiącej



Zachowaj
każdą kroplę mleka
Jeśli jesteś mamą karmiącą z pewnością 
doświadczyłaś niekontrolowanego wypływu 
mleka z piersi. Nasz wygodny zestaw dwóch 
kolektorów na mleko Neno Claro pozwoli Ci 
zachować każdą kroplę cennego pokarmu.



Korzystanie z kolektora jest banalnie proste: 
wystarczy umieścić go w biustonoszu i reszta dzieje 
się sama!  Ten dyskretny i funkcjonalny produkt 
zbierze mleko w taki sposób, że nikt nie zauważy.
 

Prosty w użyciu



Wygodna pojemność
Każdy z kolektorów pomieści aż do 40 ml 
pokarmu. Nie musisz zatem obawiać się, 
że mleko przeleje się z kolektora i zabrudzi 
Twoją bieliznę.



Każdy kolektor składa się z trzech elementów: specjalnej 
osłonki zapobiegającej zabrudzeniom bielizny, silikonowej 
zawieszki oraz nakładki na brodawkę, która delikatnie 
otuli Twoją pierś. Materiał kolektora sprawia, 
że zapomnisz, że masz go na sobie.

Dopasowany do Twoich potrzeb

osłonka zapobiegająca 
zamoczeniu bielizny 

silikonowa nakładka
na brodawkę



Do zestawu Neno Claro dołączono wygodne etui, które pomieści 
obydwa kolektory ma mleko. Dzięki temu produkt może 
towarzyszyć Ci także w czasie wyjazdów.

Praktyczne etui



Wygoda użytkowania

Każdy z kolektorów pomieści aż do 40 ml 
pokarmu. Nie musisz zatem obawiać się, 
że mleko przeleje się z kolektora i zabrudzi 
Twoją bieliznę.

świetnie
wyprofilowana
konstrukcja

Mleko zgromadzone w kolektorze z łatwością 
przelejesz do butelki i podasz swojemu maluszkowi. 
Świetnie wyprofilowana osłonka z otworem 
pozwala na przelewanie pokarmu, tak by nie 
zmarnować ani jednej jego cennej kropli. 



idealne dopasowanie

Ze względu na swój niewielki rozmiar Neno Claro umieszczone pod 
biustonoszem może towarzyszyć Ci w czasie pracy, wykonywania 
obowiązków domowych bądź  podczas opieki nad dzieckiem. 
Jest niezauważalny, a ponadto wygodny w korzystaniu.

Komfort noszenia



Materiały z jakich wykonano kolektor na mleko są 
nie tylko delikatne i miękkie w dotyku, ale również 
w pełni bezpieczne dla Twojej skóry. Przemyślana 
dla higieny użytkowania konstrukcja kolektora 
Neno Claro ułatwia mycie i sterylizację.

silikonowa
zawieszka

do schnięcia

Bezpieczeństwo



Materiał:
Etui:
Wymiary:
Waga:
Wymiary pudełka:
Waga pudełka:
Kod EAN:
Kod CN:
PN:

PP, silikon

w zestawie

95×105×25 mm

36 g

66×112×110 mm

115 g

5902479673172

39241000
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claro
2 kolektory na mleko dla Matki karmiącej

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Neno:


