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DROGA MAMO! 
Każda chwila odpoczynku lub czas 
spędzony z dzieckiem jest na wagę 
złota. Dlatego szkoda czasu na 
czynności, w których zastąpić Cię 
może urządzenie stworzone specjalnie 
po to. Misją Neno jest, aby w tym 
najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym 
czasie każda Mama mogła poczuć 
realne wsparcie w naszych 
produktach. Dlatego laktatory 
elektryczne, aspiratory, nebulizatory, 
nianie elektroniczne, miseczki 
termiczne, szczoteczki do zębów
i inne produkty marki Neno pomagają 
uczynić codzienność łatwiejszą 
i przyjemniejszą zarówno dla
Rodziców, jak i Maluszków. 



DWA TRYBY PRACY

tryb stymulacji

tryb głębokiego odciągania pokarmu

1

2

Długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór 
pokarmu.

Neno Primo to bezprzewodowy, pojedynczy laktator
elektroniczny, stworzony z myślą o aktywnych mamach
oraz o kobietach planujących powrót do pracy
po urodzeniu dziecka, które w dalszym ciągu pragną
karmić piersią.

W trybie stymulacji urządzenie pompujące będzie 
wykonywało intensywne i płytkie ruchy. Ten tryb jest 
odpowiedzialny za stymulowanie gruczołów mlecznych 
w piersiach, aby polepszyć przepływ mleka.



PORĘCZNY
Ze względu na swój niewielki rozmiar i wagę,
laktator Neno Primo możesz mieć zawsze przy sobie.
Z łatwością zmieści się do damskiej torebki, dzięki
czemu możesz odciągnąć pokarm w każdej chwili.



DELIKATNY LEJEK
Lejki w laktatorach marki Neno 
zostały wykonane z wysokiej 
jakości miękkiego, japońskiego 
silikonu, który zapewnia 
najwyższy komfort odciągania. 
Ponadto lejki dostępne
są w różnych rozmiarach,
abyś mogła jak najlepiej 
dopasować produkt
do swojej brodawki.



DŁUGI CZAS PRACY
Neno Primo pozwala aż na cztery pełne, 
30-minutowe sesje odciągania po jednym 
naładowaniu. Produkt jest w pełni 
bezprzewodowy, a zatem możesz odciągać 
pokarm wszędzie tam, gdzie dostęp
do źródła prądu jest ograniczony.



ŁATWA STERYLIZACJA
Neno Primo możesz sterylizować przy

użyciu tradycyjnych metod z wykorzystaniem 
wrzątku lub skorzystać z profesjonalnych 
produktów przeznaczonych do odkażania 

(np. Neno Vita). Sterylizacja elementów 
laktatora przy użyciu naszego dedykowanego 

produktu zajmie Ci tylko 10 minut!



SEPARACJA MEDIÓW
Elementy wykorzystane w laktatorach Neno (takie 
jak membrana i zaworek) skutecznie zapobiegają 
przedostawaniu się mleka do silnika urządzenia. 
Membrana stanowi fizyczną granicę między pompą 
a butelką, zaś zaworek zapobiega cofaniu się mleka. 
Dzięki temu rozwiązaniu pokarm nie przedostaje 
się do niepożądanych miejsc, a Ty możesz w łatwy 
sposób utrzymać higienę laktatora.



INTELIGENTNY 
LAKTATOR
Neno Primo jest niezwykle 
prosty i intuicyjny w obsłudze. 
W tym modelu — podobnie 
jak w kultowym Neno Angelo, 
wykorzystano tradycyjne 
przyciski. Nie musisz się 
zatem obawiać, że samo 
dotknięcie wyświetlacza 
zmieni program lub moc ssącą 
urządzenia. Neno Primo 
posiada aż 5 ustawień 
stymulacji oraz 9 poziomów 
w trybie głębokiego 
odciągania pokarmu.
Ponadto laktator zapamiętuje 
ostatnie ustawienia i kolejnym
razem włącza się w tych 
samych trybach.



TECHNOLOGIA
AIR SUCTION

Lejek Neno charakteryzujący się
najnowocześniejszą technologią AIR SUCTION.
To idealne odwzorowanie naturalnego odruchu

ssania dziecka oraz gwarancja komfortu i wygody
dla brodawki. AIR SUCTION to również efektywniejsze

odciąganie pokarmu i zabezpieczenie przed
uciskaniem przewodów wyprowadzających mleko.

Lejek Neno idealnie dopasowuje
się do wrażliwej skóry kobiecej piersi.



PEŁEN ZESTAW 
Wraz z Neno Primo otrzymujesz znacznie więcej niż samo 
urządzenie pompujące. Zestaw zawiera: butelkę na mleko (150 
ml), smoczek z zatyczką, lejek z nakładką ochronną, nakrętkę 
na butelkę oraz podstawkę do butelki, membranę, kabel USB-C 
do ładowania, dodatkowy zaworek, a także dwa woreczki 
do przechowywania i mrożenia pokarmu wraz z adapterem
do laktatora.
 



CZĘŚCI ZAMIENNE DO LAKTATORÓW NENO

kup osobno 
             lub w zestawie

Laktator  to urządzenie, które ma nam służyć przez długie lata – nie tylko tuż po porodzie, ale 
również w związku z powrotem do aktywności zawodowej. Gwarancją prawidłowego 

funkcjonowania laktatora jest regularne wymienianie części zamiennych: membrany, zaworka 
oraz lejka. Wszystkie niezbędne części znajdziesz w wygodnym zestawie Neno Spare, który 

jest  w pełni kompatybilny ze wszystkimi modelami laktatorów Neno. 

•  2x membrana •  przewód powietrzny •  2x zaworek •  lejek 24 mm



REKOMENDOWANE 
PRZEZ EKSPERTÓW 

Marka Neno jest najczęściej polecana przez mamy, położne
i certyfikowane doradczynie laktacyjne. Możesz mieć pewność, 

że to produkty najwyższej jakości, zgodne z aktualną wiedzą medyczną.



SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ Z NENO 
Marka Neno oferuje cały wachlarz produktów przydatnych
w opiece nad noworodkiem. W naszym sklepie znajdziecie

akcesoria do karmienia, sprzęt medyczny, nianie elektroniczne
i wiele, wiele więcej. Dowiedz się, jak możesz ułatwić sobie 

codzienność i skompletuj wyprawkę dla maluszka
z marką Neno.



KOMFORT KORZYSTANIA 
Z NENO 
W zestawie z laktatorem Neno Primo znajdziesz 
butelkę do karmienia o pojemności 150 ml, którą 
można dowolnie wymieniać w zależności od potrzeb 
na większe butelki o pojemności: 180, 240 lub 300 ml.
Wszystkie laktatory i butelki marki Neno są ze sobą
w pełni kompatybilne.



Tryby pracy:  

Pojemność i rodzaj baterii:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Wejście:

Kabel ładujący:

Wymiary pompy:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

Tryb  stymulacji L1-L5  

Tryb głębokiego odciągania L1-L9 

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 1400 mAh

Ok. 2 godziny

Do 120 minut

5V 1A

USB typ C

81x66x62 mm

357 g

5902479673141

84135020

206x243x95 mm

690 g

NEN-MAM-LK010

DANE TECHNICZNE
Model: Neno Primo 
DWUFAZOWY BEZPRZEWODOWY LAKTATOR ELEKTRONICZNY 

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Neno:


