Πίσω πλευρά

Σε μαύρο ή μπλε!





2 x HERB Micro Filter Στριφτό
1 x HERB Κουφετοκαραμέλες
1 x Θήκη καπνού δερματίνη

ΚΩΔ. 6509/1

Πίσω πλευρά

Σε ασημί!




2 x HERB Micro Filter Slim
1 x HERB Mouth Spray
1 x Ταμπακιέρα Αλουμινίου

ΚΩΔ. 6510/1

Πίσω πλευρά

Σε χρυσό ή ασημί!





2 x HERB Micro Filter
1 x HERB Κουφετοκαραμέλες
1 x Ταμπακιέρα Αλουμινίου

ΚΩΔ. 6508/2

ΚΩΔ. 6508

ΚΩΔ. 6502

ΚΩΔ. 6509

ΚΩΔ. 6503

ΚΩΔ. 6510

ΚΩΔ. 6002

ΚΩΔ. 6005

ΚΩΔ. ΣΧ 6500

Μοριοδεσμευτικό Spray - Ειδικά κατασκευασμένο για την αντιμετώπιση της
οσμής του καπνού | Για χώρους & Υφάσματα

ΚΩΔ. 6006/1

60ml

ΚΩΔ. 6005/2

75ml

ΚΩΔ. 6005/1

ΚΩΔ. 6006/2

60ml

Έξυπνη καθαριότητα με
ήπια αντισηπτική δράση

Με Αλόη & Πανθενόλη

36 τεμ.
ΚΩΔ. 5065

12ml

Με Αλόη &
Πανθενόλη

Aποτελεσματικό αντισηπτικό για τον καθαρισμό
και την απολύμανση των χεριών χωρίς να
χρειάζεται νερό ή σαπούνι.
Διατίθεται σε πρακτική συσκευασία των 100ml
κατάλληλη για εύκολη μεταφορά καθώς και σε
μεγάλη συσκευασία των 500ml.
Ελληνικό προϊόν.

ΚΩΔ. 5065/2

ΚΩΔ. 5065/1

 Περιέχουν ταυρίνη, καφεϊνη,
βιταμίνες Β6 και Β12
 Προσφέρουν τόνωση
 Βοηθούν στη συγκέντρωση
 Μειώνουν το αίσθημα κόπωσης

 Σε 3 υπέροχες γεύσεις
 Συσκευασία 10 τεμαχίων

Γεύση ΚΑΝΕΛΛΑ

Γεύση ΜΕΝΤΑ

Γεύση ΑΓΡΙΟ ΚΕΡΑΣΙ

ΚΩΔ. 6214C

ΚΩΔ. 6214Μ

ΚΩΔ. 6214CH

ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή spray για καλύτερη
απορρόφηση με ΒΙΤΑΜΙΝΗ C, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ Και έναν
μοναδικό συνδυασμό 7 βοτάνων της Ελληνικής Γης:








Ιπποφαές
Φύλλα ελιάς
Τσουκνίδα
Φλαμουριά
Αγριοτριανταφυλλιά
Αγκινάρα
Εχινάκεια

Συσκ. 75ml
ΚΩΔ. 6220

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
Ιδανικό:
 Κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 Για όσους έχουν δυσκολία στην κατάποση.
 Για όσους δεν δέχονται να χρησιμοποιήσουν
κάψουλες.
** RDA not established

Πλεονεκτήματα:
Οδηγίες χρήσης:
I.
II.

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση .
Ψεκάστε 1-2 φορές ημερησίως από 3
ψεκασμούς στο στόμα.

 Χωρίς Ζάχαρη
 Κατάλληλο για ομοιοπαθητική.
 Με γεύση μέλι

Στεγνώστε το ρύγχος μετά από κάθε χρήση.

 Με αποσπώμενο ρύγχος

Bamboo Αναδευτήρας
ΚΩΔ. 6300 WH
Daily
Premium
Συσκ. 30gr
ΚΩΔ. 6303/1

Traditional
Συσκ. 12 x 1,5gr - ΚΩΔ. 6302/4
Συσκ. 50gr - ΚΩΔ. 6302/2

Συσκ. 30gr - ΚΩΔ. 6301/1
Συσκ. 50gr - ΚΩΔ. 6301/2
Συσκ. 100gr - ΚΩΔ. 6301/3

Bamboo Δοσομετρητής
ΚΩΔ. 6300 SP

Stand πάγκου
ΚΩΔ. ΣΠ 6300

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔ. 6212 Ο

ΚΩΔ. 6212P

ΚΩΔ. 6212Ca

ΚΩΔ. 6212I

ΚΩΔ. 6212Μ

ΚΩΔ. 6212C

ΚΩΔ:1056

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται:


ΚΩΔ:1055




1 x συσκευή για τη φροντίδα του
πέλματος των ποδιών CARNATION
1 x προστατευτικό κάλυμμα ρολέτας
2 x ΑΑ μπαταρίες (στη βάση της
συσκευασίας)

ΚΩΔ:1042

ΚΩΔ:1060

ΚΩΔ:1043

ΚΩΔ:1044

ΚΩΔ:1061

ΚΩΔ:1062

ΚΩΔ:1045

ΚΩΔ:1063

ΚΩΔ:1058

ΚΩΔ:1064

MADE IN

ΚΩΔ:1052
ΚΩΔ:1050

ΚΩΔ:1053

ΚΩΔ:1071

ΚΩΔ:1072

ΚΩΔ:1051

MADE IN

ΚΩΔ:1054

ΚΩΔ:1069

ΚΩΔ:1070

ΚΩΔ:1099

MADE IN

ΚΩΔ:1068

ΚΩΔ:1067

ΚΩΔ:1065

ΚΩΔ:1066

Ορθωτικοί πάτοι
Διορθώνουν τη στάση του σώματος!
Κατανέμουν ισομερώς το βάρος σε όλη την
επιφάνεια του πέλματος!
Χαρίζουν άμεση ανακούφιση σε κάθε σας
βήμα από:
 Πόνους στη μέση
 Πόνους στα γόνατα
SMALL:
1078S (35-38)
MEDIUM: 1078M (39-42)
LARGE:
1078L (43-46)

 Πόνους στους αστραγάλους
 Πόνους στις φτέρνες και την καμάρα

MADE IN

ΚΩΔ:1082

ΚΩΔ:1081

ΚΩΔ:1080

No: 36-40
και
No: 39-45

ΚΩΔ:1097
1 Ζεύγος

ΚΩΔ:1090

ΚΩΔ:1089

ΚΩΔ:1075

ΚΩΔ:1084

ΚΩΔ:1085

ΚΩΔ:1096 (100ml)

ΚΩΔ:1086

150ml

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ
ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ
ΚΩΔ: 1057
ΚΩΔ:1024

ΚΩΔ:1074

ΚΩΔ:1083

ΚΩΔ:1095
50ml

ΚΩΔ:1092
ΚΩΔ:1093

ΚΩΔ:1091

ΚΩΔ:1094

ΚΩΔ:1098

75g

100ml

15ml

1,8 ml

Stand προβολής

STAND ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΔ 1000

| FACE SAUNA |
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
 1 x Συσκευή παραγωγής υδρατμών
 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
ΚΩΔ: 5011

Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα

| FACE CLEANSER SYSTEM |
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

5 ΣΕ 1
Η συσκευασία περιλαμβάνει:
 1 x Συσκευή καθαρισμού και
περιποίησης προσώπου
 5 x Κεφαλές για τις 5 διαφορετικές
λειτουργίες
 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
Λειτουργεί με: 2 x AA μπαταρίες
(Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται)

ΚΩΔ: 5010

NAIL CARE SYSTEM

3 ΣΕ 1
Στο κουτί συμπεριλαμβάνεται:





Συσκευασία 1 λίμα + 5 ρολέτες
ΚΩΔ:5009

1 x VICAN συσκευή περιποίησης νυχιών
1 x ρολέτα για λιμάρισμα
2 x ρολέτα για λείανση
2 x ρολέτα για γυάλισμα
1 x εγχειρίδιο χρήσης

Λειτουργεί με: 2 x AA μπαταρίες
(Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται)

Συσκευασία 3 ανταλ/κες ρολέτες
ΚΩΔ:5009/1

FOOT CARE SYSTEM
Στο κουτί συμπεριλαμβάνεται:







1 x VICAN συσκευή για τη φροντίδα του
πέλματος των ποδιών
1 x προστατευτικό κάλυμμα ρολέτας
1 x επιπλέον ανταλλακτική ρολέτα
1 x βούρτσα καθαρισμού
1 x θήκη αποθήκευσης για εύκολη μεταφορά
1 x εγχειρίδιο χρήσης

Λειτουργεί με: 2 x AA μπαταρίες
(Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται)

ΚΩΔ:5008

ΚΩΔ:5008/1

ΚΩΔ. 5100/1

ΚΩΔ. 5100/2

ΚΩΔ. 5100/3

With
GINGER Powder
With
Green Tea Powder
With
BAMBOO Charcoal
Powder

ΚΩΔ. 4700

ΚΩΔ. 4701

ΚΩΔ. 4702

ΚΩΔ. 4704

ΚΩΔ. 4705

ΚΩΔ. 4707

ΚΩΔ. 4703

ΚΩΔ. 4706

ΚΩΔ. 4708

ΚΩΔ. 4709

ΚΩΔ. 4710

ΚΩΔ. ΣΠ 4700

ΚΩΔ. ΣΔ 4700 (8 Θέσεων)
ΚΑΙ

ΚΩΔ. 4600

ΚΩΔ. 4601

ΚΩΔ. ΣΔ 4701 (12 Θέσεων)

ΚΑΛΣΟΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Κ.ΓΟΝΑΤΟΣ – ΚΩΔ. 2012
ΚΑΛΣΟΝ - ΚΩΔ. 2014
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ – ΚΩΔ. 2013
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ – ΚΩΔ. 2010

ΚΑΛΣΟΝ - ΚΩΔ. 2000

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:
•

CHIARO

•

FUMO

•

NERO

•

CACAO (Μόνο στους κωδ. 2000 & 2014)

Unisex κάλτσα VARISAN PASSO κάτω γόνατος. Συμπίεσης 18 mm Hg με υποαλλεργικό βαμβάκι και μετάξι,
με προληπτική δράση ενάντια σε κυκλοφορικά προβλήματα των κάτω άκρων, ενώ παράλληλα
απαλλάσσουν από το πρήξιμο και την αίσθηση βάρους στα πόδια.

Ιδανικές για:
 Άτομα που βρίσκονται σε πολύωρη ορθοστασία
 Άτομα τα οποία αναγκάζονται σε πολύωρη ακινησία ή καθιστική εργασία
 Άτομα που κάνουν πολύωρη βάδιση
 Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια καθώς προστατεύουν από το σύνδρομο της οικονομικής θέσης
 Άτομα που έχουν κληρονομική προδιάθεση εμφάνισης κυκλοφορικών προβλημάτων

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:

ΚΩΔ. 2024

•

ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ

•

ΚΟΚΚΙΝΟ

•

ΜΠΛΕ

•

ΚΑΦΕ

•

ΜΑΥΡΟ

•

ΓΚΡΙ

Ιδανικές για:
 Άτομα που βρίσκονται σε πολύωρη ορθοστασία
 Άτομα τα οποία αναγκάζονται σε πολύωρη ακινησία ή καθιστική εργασία
 Άτομα που κάνουν πολύωρη βάδιση
 Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια καθώς προστατεύουν από το σύνδρομο της οικονομικής θέσης
 Άτομα που έχουν κληρονομική προδιάθεση εμφάνισης κυκλοφορικών προβλημάτων

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:

ΚΩΔ. 2020

•

ΛΕΥΚΟ

•

ΜΠΕΖ

•

ΜΠΛΕ

•

ΚΑΦΕ

•

ΓΚΡΙ (διαθέσιμα μόνο σε Νο.1,2,3)

•

ΦΙΜΕ

•

ΜΑΥΡΟ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:

ΚΩΔ. 2022

•

ΧΑΚΙ

•

ΜΠΕΖ

•

ΚΡΕΜ (διαθέσιμα μόνο σε No.3)

•

ΜΠΛΕ

•

ΚΑΦΕ

•

ΓΚΡΙ

•

ΦΙΜΕ

•

ΜΑΥΡΟ

•

ΜΠΟΡΝΤΩ

LUI & LEI - SILK

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:

ΚΩΔ. 2023

•

ΦΙΜΕ

•

ΜΠΛΕ

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ
ΚΩΔ. 2068 ΚΑΙ ΚΩΔ. 2069 – ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΓΑΝΤΙ με ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟ
(ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ)

ΓΑΝΤΙ ΚΑΡΠΟΥ

Καλσόν 140 Denier
Σε χρώματα μαύρο (black) & μπεζ (lama)

Llama

Black

ΚΩΔ. 2054 NE - διαθέσιμο σε No.1,2,3,4 και 5
ΚΩΔ. 2054 LA - διαθέσιμο σε No.1,2,3,4 και 5

Κάλτσες VARISAN FASHION. Διατίθενται στις κλάσεις Ι και ΙΙ και είναι μεγάλης
ελαστικότητας.
Σε χρώματα μαύρο και μπεζ, σε 2 τύπους: Γόνατος (με ή χωρίς σχέδιο ρόμβων
στην κλάση Ccl I) και ριζομηρίου με σιλικόνη.

Snella
Το Λαστέξ αδυνατίσματος Snella Panty χάρη στις μικροκυψέλες
που διαθέτει ασκεί ένα διαρκές και ευεργετικό μασάζ στα σημεία
που συσσωρεύεται η κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος
τονώνοντας τη μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή και
συντελλώντας στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού.

Άμεσα μόλις το Snella panty φορεθεί μειώνει τη σωματική μάζα
στην περιοχή κατά ένα μέγεθος ενώ η απαλή του ύφανση το
καθιστά κατάλληλο και ανεκτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Μεγέθη: S-M, L-XL, XXL, χρώμα μπεζ.

ΚΩΔ: 2065 S-M
2065 L-XL
2065 XXL

Ανακουφίζει από το πρήξιμο, τη δυσφορία και τον κνησμό που προκαλούν τα προβλήματα
μικροκυκλοφορίας.
Η ενυδατική κρέμα Varisan Cream περιέχει ένα καινοτόμο φυτικό δραστικό σύμπλεγμα
(Legactif) που ανακουφίζει αποδεδειγμένα τα βαριά και κουρασμένα πόδια από το πρήξιμο
και τη δυσφορία και τον κνησμό που προκαλούν τα προβλήματα μικροκυκλοφορίας.
Προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Stand προβολής

STAND ΠΑΓΚΟΥ

STAND ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ LAMA

ΣΧ2020/2

ΣΔ 2000L

Κρέμα καθυστέρησης της επομένης αποτρίχωσης
Η κρέμα Rapidepi Later περιέχει Capislow HP, που προέρχεται από το
φυτό Larrea Divaricata, με κύρια δράση την ρύθμιση της
επανεμφάνισης της ανεπιθύμητης τριχοφυίας. Αυξάνει το χρόνο

μεταξύ 2 αποτριχώσεων ενώ ταυτόχρονα καταπραϋνει από
ερεθισμούς και κοκκινίλες μετά την αποτρίχωση. Χρησιμοποιήστε την
κρέμα Rapidepi Later αμέσως μετά την αποτρίχωση για καλύτερα
αποτελέσματα.
Χάρη στα ενεργά συστατικά της, γλυκερίνη, πανθενόλη, Aloe Vera,
Shea Butter, η κρέμα Rapidepi Later διατηρεί την επιδερμίδα
βελούδινη και ενυδατωμένη για 8 ώρες μετά τη χρήση, ενώ

ταυτόχρονα καταπραϋνει το δέρμα μετά την αποτρίχωση.
 Η κρέμα Rapidepi Later είναι δερματολογικά ελεγμένη και δεν
ΚΩΔ. 4508
100ml

περιέχει χρωστικές ουσίες και parabens.

Καταπραϋντική κρέμα για μετά την αποτρίχωση

 Η αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές του σώματος
(μπικίνι, μασχάλες κλπ.) συχνά έχει ανεπιθύμητα
επακόλουθα όπως: ερεθισμός, κοκκινίλα, φαγούρα
κλπ.
 Το Rapidepi Bikini® είναι μία ενυδατική, καταπραϋντική
κρέμα χάρη που χάρη στη σύνθεσή της με Teflose®
ενυδατώνει σε βάθος και προστατεύει την
αποτριχωμένη περιοχή από την προσκόλληση
ανεπιθύμητων βακτηριδίων που προκαλούν τα
συμπτώματα αυτά.
 Δερματολογικά ελεγμένη για χρήση σε ευαίσθητες
περιοχές και είναι το ίδιο αποτελεσματική απέναντι
στους ερεθισμούς όλων των αποτριχωτικών
μεθόδων.

ΚΩΔ. 4507
50ml

Στη συσκευασία
περιέχονται και
3 ανταλλακτικά

Στη συσκευασία
περιέχονται και
2 ανταλλακτικά

ΚΩΔ. 4501

ΚΩΔ. 4500/2
ΚΩΔ. 4502/2

ΚΩΔ. 4503

ΚΩΔ. 4506

ΚΩΔ. 4505

Είναι η ιδανική κρέμα για πόδια βαριά κουρασμένα, φλογισμένα και πρησμένα.

ΑΛΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟ:

Επαναφέρει την ομαλή κυκλοφορία στα κουρασμένα πόδια, τα ξεκουράζει και
τα χαλαρώνει. Αποφλογίζει άμεσα το πέλμα και εξουδετερώνει την κακοσμία

Ανακουφίζουν τα κουρασμένα,

του ιδρώτα.

φλογισμένα και πρησμένα πόδια.
Προστατεύουν το PΗ της
επιδερμίδας και το επαναφέρουν

σε φυσιολογικά επίπεδα
διατηρώντας το δέρμα των ποδιών
σε άριστη φυσική κατάσταση.

ΚΩΔ. 4000

ΚΩΔ. 4007

ΚΩΔ. 4008

ΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ:
Ιδανική φροντίδα για πόδια με έντονη

SPRAY ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ:
Ρυθμίζει τη ροή του ιδρώτα χωρίς να τη
σταματά, καταπολεμά την κακοσμία και

εφίδρωση.

αφήνει την επιδερμίδα υγιή.

SPRAY ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ:
Αποστειρώνει, δροσίζει, και
αφαιρεί την κακοσμία από τα
παπούτσια και τις μπότες.
Ψεκάζοντας το εσωτερικό του
παπουτσιού, το spray αυτό
προλαμβάνει αποτελεσματικά την

ανάπτυξη μικροβίων,
δημιουργώντας στο εσωτερικό
του παπουτσιού ένα ιδανικό
περιβάλλον για το πόδι.
ΚΩΔ. 4020

ΚΩΔ. 4027

ΚΩΔ. 4021

ΚΩΔ. 4022

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟ:
Δρουν αποτελεσματικά κατά της κακοσμίας και της έντονης εφίδρωσης
των ποδιών. Επίσης εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροβίων (μύκητες).

ΚΩΔ. 4024

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ:
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τις σκληρύνσεις της

επιδερμίδας από τα δάκτυλα, τη φτέρνα και το πέλμα του
ποδιού. Αναζωογονεί την ξηρή επιδερμίδα, αφήνοντάς
την λεία και απαλή.

24ωρη ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ:
Επανορθώνει την επιδερμίδα,
την ενδυναμώνει και ενισχύει
την άμυνα του δέρματος
απέναντι σε εξωτερικούς

παράγοντες. Μαλακώνει και
ενυδατώνει το δέρμα.
ΚΩΔ. 4016

ΚΩΔ. 4017

ΚΩΔ. 4018

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΠΟΔΙΑ:
Φροντίζει και περιποιείται αποτελεσματικά τα ξηρά πόδια, τις σκασμένες φτέρνες, τα σχισίματα, την

υπερκεράτωση του δέρματος ( κάλους). Είναι κρέμα θρεπτική, βιταμινούχα, και αναζωογονητική για επιδερμίδες
ξηρές και αφυδατωμένες. Χαρίζει στα πόδια μια επιδερμίδα απαλή, δροσερή χωρίς κακοσμία

Foot Mask – 500ml

ΚΩΔ. 4026
ΚΩΔ. 4012

ΚΩΔ. 4029

•

Άμεση ανακούφιση από

•

την αίσθηση βάρους
•

αίσθησης βάρους των ποδιών

Διευκολύνει τη σωστή

•

ενυδάτωση
•
•

Βελτίωση των κυκλοφορικών
προβλημάτων

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί

•

Σημαντική καταπραυντική δράση

και πάνω από καλσόν

•

Ταχεία απορρόφηση

Συμπληρωματική δράση με

•

Άμεση αίσθηση φρεσκάδας και

τις κάλτσες και τα καλσόν

δροσιάς

διαβαθμισμένης συμπίεσης
•

Συγκεκριμένη θεραπεία κατά της

Εντατική ανακούφιση και
αίσθηση φρεσκάδας

ΚΩΔ. 4005

ΚΩΔ. 4006

AKILHIVER

CICALEINE CRÈME:

Κρέμα χειμερινής

Κρέμα εντατικής περιποίησης για

περιόδου

ξηρές σκασμένες και ανοιγμένες

κατάλληλη, για

επιδερμίδες. Μαλακώνει και

πρόσωπο, χέρια

επαναφέρει στη φυσιολογική τους

και πόδια.

κατάσταση τις σκασμένες και

Προστατεύει από

ανοιγμένες επιδερμίδες από την

τις χιονίστρες.

πρώτη κιόλας επάλειψη.

ΚΩΔ. 4040
75ml

ΚΩΔ. 4009

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
H κρέμα αυτή έχει την ιδιότητα να προστατεύει και να ενυδατώνει την ευαίσθητη επιδερμίδα του ποδιού των ατόμων που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη. Εμποδίζει την υπερβολική ξήρανση της επιδερμίδας, προστατεύει από την υπερκεράτωση, τις πληγές και τους
ερεθισμούς ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει το PH και ενισχύει την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Tο λάδι αυτό

Η λοσιόν αυτή αποτελεί

διαλύεται σε χλιαρό νερό,

παρασκεύασμα υγιεινής.

προσφέροντας ένα θαυμάσιο

Καθαρίζει την ευαίσθητη

ποδόλουτρο για το διαβητικό

επιδερμίδα των ατόμων

πόδι. Το ποδόλουτρο αυτό

που πάσχουν από

αποτελεί

σακχαρώδη διαβήτη.

παρασκεύασμα υγιεινής.

Χρησιμοποιείται δίχως νερό

Προστατεύει την ευαίσθητη

και ξέβγαλμα. Απολυμαίνει

επιδερμίδα των ατόμων που

και δροσίζει.

πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη. Χαρίζει ελαστικότητα,

ΚΩΔ. 4050

ΚΩΔ. 4051

απαλότητα και μαλακώνει την
επιδερμίδα. Ξεκουράζει και
απολυμαίνει τα πόδια.

ΚΩΔ. 4052

ΚΩΔ. 4053

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΙΩΝ
Δυναμωτική κρέμα νυχιών διευκολύνει το μεγάλωμα και την ενδυνάμωση

των νυχιών
Η φόρμουλα αυτής της κρέμας περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για
να ευνοούν την ανάπτυξη υγιών και δυνατών νυχιών.

ΚΩΔ. 4063

Η VITA CITRAL είναι ειδικά μελετημένη για χέρια πολύ ταλαιπωρημένα,

ONYCOLEINE

σκασμένα ή ξηρά.

Δεν έχει λιπαρή σύνθεση και απορροφάται εύκολα από την επιδερμίδα
ενώ αφήνει τα χέρια απαλά, λεία και πλήρως αναδομημένα. Η κρέμα
Το ενυδατικό διάλυμα νυχιών ONYCOLEINE χάρη

χεριών VITA CITRAL ανακουφίζει άμεσα τα χέρια από τους ερεθισμούς,

στην ειδική σύνθεσή του προσφέρει στα αδύναμα

και τις κοκκινίλες ενώ καταπραΰνει τα χέρια από την αίσθηση πόνου

νύχια τα συγκεκριμένα δυναμωτικά και θρεπτικά

που προκαλεί η φθορά τους.

συστατικά που έχουν ανάγκη.

ΚΩΔ. 4065

ΚΩΔ. 4080

Κρέμα για την πρόληψη των ραγάδων που προκαλούνται από δίαιτα
και απότομη αυξομείωση σωματικού βάρους, εγκυμοσύνη ή εφηβεία.
Με REGESTRIL

ΚΩΔ.
5140
150 ml

ΜΑΣΚΑ ΥΠΕΡ – ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
OATMEAL–ΒΡΩΜΗΣ

PUREDERM CALLUS REDUCER
HEEL PATCHES JOJOBA

ΚΩΔ. 5570

ΚΩΔ. 5575

ΜΑΣΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ
APRICOT– ΒΕΡΙΚΟΚΟ

Επιθέματα φτέρνας για την
αντιμετώπιση της ξηρότητας.

ΜΑΣΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ

Συσκευασία 2 ζευγών.
ΚΩΔ. 5598

ΚΩΔ. 5571

ΚΩΔ. 5572

Βαθύς Καθαρισμός

ΚΩΔ. ΣΔ 5500

Απαλυντική & Καθαριστική

Υ 1,64 x Π 0,64

ΚΩΔ. 5582

ΚΩΔ. 5583

Ενυδάτωση & Απαλότητα

Λεύκανση & Αναζωογόνηση

ΚΩΔ. 5587

ΚΩΔ. 5584

Δυο σε ένα μάσκα & Peeling
που αφαιρείται με νερό

Ενυδάτωση & Φωτίζει

Τόνωση & Θρέψη

Χαλάρωση & Τόνωση

ΚΩΔ. ΣΔ 5500
Υ 1,64 x Π 0,64

ΚΩΔ. 5578

Μάσκα μαλλιών
Βαθιά θρέψη & βελτίωση

ΚΩΔ. 5595

ΚΩΔ. 5592

Απολέπιση &
απαλότητα στο δέρμα

ΚΩΔ. 5596

ΚΩΔ. 5590
ΚΩΔ. 5591

Φρεσκάρει & Δροσίζει

Μαντηλάκια που βοηθούν στη ρύθμιση
της λιπαρότητας και της γυαλάδας του
προσώπου.

ΚΩΔ. 5597

ΚΩΔ. 5579

Cettua Clean & Simple
Spot Clear Patch
Μοναδική εμπειρία καθαρής επιδερμίδας!

ΚΩΔ. 5521
Συσκευασία 48 επιθέματα.
(Περιέχει δύο μεγέθη)

Pure White Nose & Face Patch
Αυτοπεποίθηση με καθαρή επιδερμίδα!
Επιθέματα αφαίρεσης της λιπαρότητας και των μαύρων στιγμάτων από την
περιοχή της μύτης και του προσώπου.

ΚΩΔ. 5520
Συσκευασία 6τεμ.για μύτη + 6 τεμ. για πρόσωπο

Clean & Simple
Brightening Facial Mask
Επίθεμα (μάσκα) λάμψης
προσώπου με 5 συστατικά
White Flower!

ΚΩΔ. 5522
Συσκευασία 1 τεμ.

Half Moon Brightening Eye
Patch
Φωτίστε το βλέμμα σας και την
περιοχή πάνω τα μάγουλα!

ΚΩΔ. 5524
Συσκευασία 5 ζεύγη.

Anti – Aging Facial Mask
Επίθεμα (μάσκα) θρέψης με 4
θαλάσσια συστατικά για την
αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

ΚΩΔ. 5523
Συσκευασία 1 τεμ.

Half Moon Firming
Eye Patch
Μειώστε τις λεπτές γραμμές στην
περιοχή γύρω από τα μάτια και τα
μάγουλα!

ΚΩΔ. 5525
Συσκευασία 5 ζεύγη.

LAINO GREEN CLAY PASTE
Μάσκα με πράσινο άργιλο για το βαθύ καθαρισμό του
σώματος και του προσώπου.
LAINO GREEN CLAY ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Πράσινη άργιλος Montmorillonite σε σκόνη για τον
καθαρισμό της επιδερμίδας.

ΚΩΔ. 5555

ΚΩΔ. 5556

Συσκευασία 300g

Συσκευασία 350g

LAINO ΜΑΣΚΑ –
ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟY

LAINO ΜΑΣΚΑ ΛΕΥΚΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ
Μάσκα τονωτική για λάμψη. Με
λευκή άργιλο και αιθέρια έλαια
λεβάντας.

Μάσκα προσώπου καταπραϋντική
και απαλυντική. Με ροζ άργιλο και
αιθέρια έλαια γλυκού
πορτοκαλιού.

Κατάλληλη για όλους τους
τύπου δέρματος.

Ιδανική για ευαίσθητα δέρματα

ΚΩΔ. 5557

LAINO ΜΑΣΚΑΠΡΑΣΙΝΟY ΑΡΓΙΛΟY
Μάσκα καθαριστική και
εξισορροπητική. Με πράσινη
άργιλο και αιθέρια έλαια
τεόδενδρου.
Ιδανική για λιπαρά δέρματα.

ΚΩΔ.5558

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 12g

ΚΩΔ. 5559

Κάθε συσκευασία διαρκεί για 2 χρήσεις.

ΣΧ 5557

Δεν περιέχουν parabens!
Κυκλοφορούν σε αρώματα: γρεναδίνη,
βανίλια, μούρο, φράουλα, μήλο και
βατόμουρο.
Γαλλικό προϊόν.
Συσκευασία 4gr.

STAND
ΚΩΔ. 5560

ΚΩΔ: 5560 GT

ΚΩΔ: 5560 C

ΚΩΔ: 5560 PF

5561 R

5561 A

5561 B

5561 S

5561 V

5561 G

ΚΩΔ. 6206

SAWES PROPOLIS
Οι καραμέλες PROPOLIS περιέχουν εκχύλισμα Πρόπολης σε ποσοστό 3% τα οποίο
χαρίζει ισχυρή αντισηπτική και αντιβακτηριδιακή δράση στην περιοχή του λαιμού. Δεν
περιέχουν ζάχαρη, ενώ είναι εμπλουτισμένες με βιταμίνη C για ακόμα μεγαλύτερη
ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Οι καραμέλες PROPOLIS είναι ιδανικές για καπνιστές, άτομα με ευαισθησία στο λαιμό

ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό και σε άτομα που δεν έχουν
αυτές τις ιδιαιτερότητες. Έχουν ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και δεν περιέχουν ζάχαρη.

ΚΩΔ. 6205

ORGANIC THROAT SPRAY

Το Eucalyptus Vapo Stretto είναι ένα προϊόν

Το Organic Throat Spray είναι ένα προϊόν που απαλύνει το πονόλαιμο με

από επιλεγμένα αποστάγματα ευκαλύπτου και

βασικά συστατικά βιολογικής προέλευσης.

πεύκου. Το φυσικό σύμπλεγμα των

Το spray αποτελείται από οργανικής καλλιέργειας θυμάρι, γαρύφαλλο, tea

αποσταγμάτων αυτών δημιουργούν μια

tree και μέντα, που είναι γνωστά για τις απαλυντικές και αναζωογονητικές

ευχάριστη και καθαρή ατμόσφαιρά που

τους ιδιότητες καθώς και από βιολογικά εκχυλίσματα μελιού, καλέντουλας,

διατηρείται επί μακρόν στο περιβάλλον. Το

γερανιού και πρόπολης, που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για και να

αναζωογονητικό αέριο που απελευθερώνεται

απαλύνουν τον πονόλαιμο.

με τη διάλυσή του σε βραστό νερό βοηθά
στην διευκόλυνση των αναπνευστικών οδών.
ΚΩΔ.5001

Κατάλληλο για χρήση απ’ όλη την οικογένεια

ΚΩΔ. 5539
15ml

•
•
•
•

Ηyaluronic Acid MW
Hyaluronic Acid LW
Niacinamide PC
Vitamin C

ΚΩΔ. 513 1

•
•
•
•

Allantoin
Dimethicone
Nutelin
White Tea

•
•
•
•
•

Η Vican Anaplus κυκλοφορεί μαζί με την
ενυδατική κρέμα Vican Calm.

CW-5
Camomile
Calendula
Aloe
Vitamins complex

ΚΩΔ. 5130

ΚΩΔ. 5006

ΚΩΔ. 5007

ΠΑΓΟΚΟΜΠΡΕΣΕΣ

ΚΩΔ. 7203
ΚΩΔ. 5004

Τα Carederm Finger Teeth Wipes είναι μαντηλάκια μιας χρήσης σε σχήμα
δάχτυλου με γεύση μέντας, κατάλληλα για τον καθαρισμό της οδοντοστοιχίας.

ΚΩΔ.5568

ΚΩΔ. 5017
2 ζεύγη

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CHUTT POCKET

Ωτοασπίδες από πολυμεθανικό αφρό σε
διάφορα χρώματα.

Συγκρατούν ήχο έντασης έως και 32db
ενώ είναι κατάλληλες για το νερό, το
ΚΩΔ. 5018
1 ζεύγος

αεροπλάνο, τον ύπνο και τα σπορ. Είναι
εύπλαστες και μαλακές επανέρχονται
αμέσως μετά την έξοδο τους από το αυτί
στο αρχικό τους σχήμα ενώ πλένονται και
επαναχρησιμοποιούνται.

ΚΩΔ. 5019

CLEAN GLASSES (ΜΑΝΔΗΛΑΚΙΑ)
Προεμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσεως για τον
καθαρισμό των γυαλιών και λοιπών γυάλινων επιφανειών
όπως τηλεόραση, οθόνη Η/Υ κλπ.

Συσκευασία 10 τεμαχίων

ΚΩΔ.5013

CLEAN GLASSES MULTI ACT (ΥΦΑΣΜΑ)

ΚΩΔ.5016

Με το ειδικό σύστημα διάσπασης μικροϊνών που διαθέτει καθαρίζει
αποτελεσματικά απορροφώντας τις «γραμμές» που δημιουργούνται και
CLEAN GLASSES SPRAY

αφήνοντας τα γυαλιά πραγματικά καθαρά χωρίς θαμπώματα ενώ το

Καθαρίζουν αποτελεσματικά και χαρίζουν αποτέλεσμα

αποτέλεσμα διαρκεί πολύ περισσότερο.

που διαρκεί. Σε πρακτική συσκευασία για την εύκολη

Συσκευασία με 1 υφασμάτινο μαντηλάκι πολλαπλών χρήσεων

μεταφορά του.
Συσκευασία 10ml.

ΚΩΔ.5015

ΓΠ 9840

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/3

ΓΠ 9916

ΓΠ 9928

ΓΠ 9835

ΓΠ 9929

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9907

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9868

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5 / 2,5

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2,5

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9919

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/3

ΓΠ 9950 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9947 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5

ΓΠ 9883

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 3

ΓΠ 9946 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9949 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 8711

ΒΑΘΜΟΙ: 1,5/2,5/3

ΓΠ 9942 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9879

ΒΑΘΜΟΙ: 1

ΓΠ 8712

ΒΑΘΜΟΙ: 2,5/ 3

ΓΠ R6039 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9872 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 3

ΓΠ R6083 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5

ΓΠ 9941 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9938

ΓΠ 9873 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 2,5/3

ΓΠ 8719 ΒΑΘΜΟΙ: 2/2,5/3

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9956

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9959

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9962

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9964

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9960

ΓΠ 9968

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9603 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9612 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9622 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9626 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9628 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΓΠ 9629 ΒΑΘΜΟΙ: 1/ 1,5/2/2,5/3

ΚΩΔ. Γ34006

ΚΩΔ. Γ34031

ΚΩΔ. Γ34118

ΚΩΔ. Γ34009

ΚΩΔ. Γ34037

ΚΩΔ. Γ34102

ΚΩΔ. Γ34015

ΚΩΔ. Γ34016

ΚΩΔ. Γ34039

ΚΩΔ. Γ34106

ΚΩΔ. Γ34116

ΚΩΔ. Γ34117

ΣΓΠ 9732

48 ΘΕΣΕΙΣ
Υ 190 x Π 41cm

ΣΓΠ 9731 – 18 θΕΣΕΙΣ
ΣΓ 01 – 24 θΕΣΕΙΣ
Υ 50 x Π 28cm

ΚΓΠ 32620 – ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΓΥΑΛΙΩΝ
ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

Γ DD 2036 (4-6)
Γ 34540 (2-4)

Γ DD 6729 (6-12)

Γ 34501 (0-2)

Γ 34544 (2-4)

ΣΓ 07

20600 Ρ (0-2)

20600 Μ (0-2)

ΚΩΔ. Γ34508 (0-2)

ΚΩΔ. Γ34543 (4-6)

ΚΩΔ. Γ34514 (2-4)

ΚΩΔ. Γ34509 (2-4)

ΚΩΔ. Γ34554 (6-12)

ΚΩΔ. Γ34506 (0-2)

ΚΩΔ. ΣΓ 34670
12 ΘΕΣΕΙΣ

Υ 50 x Π 28cm
ΚΩΔ. Γ35513 (4-6)

ΚΩΔ. Γ34530 (6-12)

ΚΩΔ. Γ34548 (4-6)

ΚΩΔ. Γ35501 (0-2)

ΚΩΔ. Γ35503 (0-2)

ΚΩΔ. Γ35505 (0-2)

ΚΩΔ. Γ35516 (4-6)

ΚΩΔ. Γ35504 (0-2)

ΚΩΔ. Γ35512 (2-4)

ΚΩΔ. Γ35520 (6-12)

ΚΩΔ. Γ35522 (6-12)

ΚΩΔ.3000

ΚΩΔ. 3001

Με κρυφό ράφι!
ΚΩΔ. 3002

ΚΩΔ. 3004

ΚΩΔ. ΣΔ 3000

 100% φυσική λύση
 Ασφαλές για παιδιά
 Έως 3.000 κλικ
ΚΩΔ.3053

S/M
ΚΩΔ.3026/2

M/L
ΚΩΔ.3027/2

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ,
ΜΠΛΕ/ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΩΒ/ΜΠΛΕ, ΑΣΗΜΙ/ΡΟΖ
ΚΩΔ.3028/1

ZANZARA FLAT
ΒΡΑΧΙΟΛΙ + 2 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
ZANZARA FLAT

S/M 21,5cm

M/L 26cm

ΜΠΡΕΛΟΚ + 2 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ

ΚΩΔ. 3029/1

ΚΩΔ. 3029/2

Διατίθεται σε: κόκκινο, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε

ΚΩΔ.3029/3

Διατίθεται σε: κόκκινο,

Διατίθεται σε: κόκκινο,

μαύρο, πράσινο,

μαύρο, πράσινο,

πορτοκαλί, μπλε

πορτοκαλί, μπλε

ΚΩΔ.3050

ΚΩΔ.3051

ΚΩΔ.3052

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια StaiNo είναι μια εναλλακτική στο καθαρισμό
των δοντιών. Αφαιρούν δύσκολους λεκέδες, υπολείμματα τροφών & την

πλάκα ανάμεσα από τα δόντια προλαμβάνοντας περιοδοντικές νόσους.

ΚΩΔ. 6110

ΚΩΔ. 6112

ΚΩΔ. 6113

ΚΩΔ. 6114

ΚΩΔ. 6116

ΚΩΔ. 6117

ΚΩΔ. 6118

ΚΩΔ. 6111

ΚΩΔ. 6115

ΚΩΔ. 6119

Stand προβολής
Π 64cm x Β 35cm x Υ 200cm
ΚΩΔ. ΣΔ AVENT

Π 35cm x Β 20cm x Υ 26cm
ΚΩΔ. ΣΠ AVENT

Προωθητικό υλικό

Πόστερ 40cm x 50cm

Αυτοκόλλητο βιτρίνας

50cm x 1m

Επιθέματα στήθους μιας χρήσης- Νύχτας
(20 τεμάχια)
 Προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας
Το ευρύτερο σχήμα και ο πυρήνας μεγαλύτερου πάχους προσδίδουν
πρόσθετη απορροφητικότητα, ενώ οι διπλές αυτοκόλλητες ταινίες
συγκρατούν τα επιθέματα στη θέση τους

 Ολοκληρωμένη προστασία από διαρροές
Κατάλληλα ακόμα και όταν είστε ξαπλωμένη

 Εξαιρετικά στεγνά
Λόγω των πολλαπλών στρώσεων και το επάνω φύλλο της
μιας κατεύθυνσης που παγιδεύει την υγρασία στο
εσωτερικό των επιθεμάτων

 Χαρίζουν μεταξένια, απαλή αίσθηση
Διαθέτουν επάνω φύλλο με μεταξένια απαλότητα και
φυσικά υλικά που αναπνέουν

Επιθέματα στήθους μιας χρήσης
(60 τεμάχια)
 Είναι αόρατα κάτω από τα ρούχα
Είναι απαλά με διακριτικό, διαμορφωμένο σχήμα

 Είναι αντιολισθητικά
Λόγω των αυτοκόλλητων ταινιών που διαθέτουν

 Χωρίς ‘διαρροές’ γάλακτος
Χάρη στη μοναδική κατασκευή τεσσάρων στρωμάτων για μέγιστη
στεγνότητα αλλά και το επάνω φύλλο της μιας κατεύθυνσης που
παγιδεύει την υγρασία στο εσωτερικό των επιθεμάτων

 Χαρίζουν μεταξένια, απαλή αίσθηση
Διαθέτουν επάνω φύλλο με μεταξένια απαλότητα και φυσικά υλικά
που αναπνέουν

 Είναι δερματολογικά ελεγμένα

 Είναι δερματολογικά ελεγμένα

SCF253/20

SCF254/60

Προστατευτικοί δίσκοι στήθουςΜικρό μέγεθος
 Προστατεύουν από τον ερεθισμό των θηλών κατά το
θηλασμό
 Είναι σχεδιασμένοι για επαφή του δέρματος σας
με το μωρό
Το μωρό μπορεί να μυρίζει και να αισθάνεται το δέρμα σας και να
συνεχίζει να διεγείρει την παροχή του γάλακτος ενώ θηλάζει, για να
επιστρέψει εύκολα στο στήθος σας μετά την επούλωση των πληγών
στις θηλές σας

 Είναι σχεδιασμένοι από άοσμη & άγευστη
σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας

SCF156/00

Σύστημα εξώθησης ανεστραμμένων θηλώνNIPLETTE (2 τεμάχια)

Κλινικά
αποδεδειγμένο
προϊόν

 Κατάλληλο για χρήση σε ανεστραμμένες ή επίπεδες
θηλές
 Μη χειρουργικό- χρησιμοποιεί απαλή αναρρόφηση
 Απαλό & διακριτικό
Για διακριτική εφαρμογή κάτω από τα ρούχα

 Εύκολος καθαρισμός
Σε ζεστό διάλυμα νερού- σαπουνιού

SCF152/02

 Είναι κλινικά αποδεδειγμένο

Βασικό σετ θηλασμού
 12 επιθέματα στήθους ημέρας
Για στεγνή αίσθηση και άνεση κατά τη διάρκεια της ημέρας

 6 επιθέματα στήθους νύχτας
Σχεδιασμένα για πρόσθετη απορροφητικότητα και άνεση όλη τη
νύχτα

 2 επιθέματα θερμικού ζελέ για διπλή χρήση
Το ζεστό διεγείρει τη ροή του γάλακτος και το κρύο καταπραΰνει και
ανακουφίζει το δέρμα

 1 κρέμα θηλών
Ενυδατώνει και καταπραΰνει τις ερεθισμένες θηλές

 1 κλιπ στηθόδεσμου
Για να θυμάστε την πλευρά από την οποία θα θηλάσετε

 1 πλενόμενη θήκη

SCF257/00

Πλήρες ηλεκτρονικό θήλαστροNatural

 Άνετος θηλασμός
Δεν χρειάζεται το σώμα σας να σχηματίζει κλίση προς τα εμπρός

 3 ρυθμίσεις άντλησης
 Λειτουργία μασάζ χάρη στα πέταλα σιλικόνης
Διεγείρουν απαλά τη ροή του γάλακτος, μιμούμενα το θηλασμό του
μωρού σας

 Συμπαγής σχεδιασμός αντλίας στήθους
Για εύκολο κράτημα και τοποθέτηση στο στήθος αλλά και πλήρη
έλεγχο κατά την άντληση του γάλακτος με την μικρή, ελαφριά βάση

 Ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση
Αφού η αντλία τυλίγεται γύρω από τη βασική μονάδα

 Εύκολη συναρμολόγηση εξαρτημάτων
 Λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού
 Εύκολος καθαρισμός

SCF332/01

Χάρη στον μικρό αριθμό ξεχωριστών τμημάτων

Χειροκίνητο θήλαστροNatural
 Άνετος θηλασμός
Δεν χρειάζεται το σώμα σας να σχηματίζει κλίση προς τα εμπρός

 Λειτουργία μασάζ χάρη στα πέταλα σιλικόνης
Διεγείρουν απαλά τη ροή του γάλακτος, μιμούμενα το θηλασμό του
μωρού σας

 Ευκολία στη χρήση, τη μεταφορά και την αποθήκευση
Χάρη στο συμπαγή, λεπτό σχεδιασμό

 Εύκολη συναρμολόγηση εξαρτημάτων
 Εύκολη χειροκίνητη λειτουργία
Ακόμη και με το ένα χέρι

 Εύκολος καθαρισμός
Χάρη στον μικρό αριθμό ξεχωριστών τμημάτων

SCF330/20

Σακουλάκια μητρικού γάλακτος 180ml (25τεμ.)

 Ασφαλές με διπλό κλείσιμο που δεν στάζει
 Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα
 Αποστειρωμένα - Έτοιμα προς χρήση

SCF603/25

Δοχεία αποθήκευσης γάλακτος με αντάπτορες
 Καπάκι προστασίας από διαρροές
 Για χρήση στο ψυγείο και τον καταψύκτη
 Εύκολη χρήση και καθαρισμός
Τοποθετείται με ασφάλεια σε θερμαντήρα μπιμπερό,
Φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο πιάτων και αποστειρωτή

 Περιλαμβάνονται πρακτικοί προσαρμογείς

 Συμβατό με θήλαστρα Philips AVENT, θηλές Classic,
Classic + και Natural.

SCF618/10

Θηλές σιλικόνης 1,2,3,4 οπών
(2 τεμάχια)

SCF631/27
1 οπής

SCF632/27
2 οπών

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

 Πιο άνετο τάισμα, με το ρυθμό του μωρού σας
Εύκολο κράτημα, χάρη στο μοναδικό περίβλημα θηλής που διπλώνει
ανάλογα με το ρυθμό που τρώει το μωρό σας

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα δύο τεμαχίων κατά των κολικών που
αποτελείται από τη θηλή και ένα δακτύλιο προσαρμογής

SCF633/27
3 οπών

SCF634/27
4 οπών

Θηλές σιλικόνης μεταβλητής ροής
(2 τεμάχια)

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

 Ιδανικό για πιο παχύρρευστα υγρά – 3Μ+
Η ροή μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του μωρού σας

 Πιο άνετο τάισμα, με το ρυθμό του μωρού σας
Εύκολο κράτημα, χάρη στο μοναδικό περίβλημα θηλής που διπλώνει
ανάλογα με το ρυθμό που τρώει το μωρό σας

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα δύο τεμαχίων κατά των κολικών που
αποτελείται από τη θηλή και ένα δακτύλιο προσαρμογής

SCF635/27

Θηλές σιλικόνης Natural 1,2,3,4 οπών
(2 τεμάχια)

 Φυσικό κράτημα χάρη στη φαρδιά θηλή

 Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα

SCF651/27
1 οπής

SCF652/27
2 οπών

Χάρη στα μοναδικά ατομικά πέταλα, που κάνουν τη θηλή
εξαιρετικά απαλή και εύκαμπτη

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι
στην κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με
πρωτοποριακή διπλή βαλβίδα

SCF653/27
3 οπών

SCF654/27
4 οπών

Θηλή μεταβλητής ροής Natural +3M (2 τεμάχια)

 Ιδανικό για πιο παχύρρευστα υγρά
Η ροή μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του μωρού σας

 Πιο άνετο & ευχάριστο τάισμα
Μοναδικά, ανατομικά πέταλα για μια εξαιρετικά απαλή & εύκαμπτη
θηλή

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού

SCF655/27

Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή
διπλή βαλβίδα

Θηλή μαλακών τροφών με μεγαλύτερη οπή +6M (2 τεμάχια)

SCF656/27

Γυάλινο μπιμπερό240 ml, 120 ml
 Είναι αντιθερμικό
Ανθεκτικό στη θερμότητα και τα θερμικά σοκ, μπορεί άφοβα να φυλαχθεί
στο ψυγείο και να ζεσταθεί, ενώ είναι κατάλληλο για αποστείρωση

 Διαθέτει φαρμακευτικό γυαλί κορυφαίας ποιότητας
Εξασφαλίζει την απόλυτα αγνότητα

 Φυσικό κράτημα χάρη στη φαρδιά θηλή
 Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα
Χάρη στα μοναδικά ατομικά πέταλα, που κάνουν τη θηλή εξαιρετικά
απαλή και εύκαμπτη

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή
διπλή βαλβίδα

SCF673/17
240 ml

SCF671/17
120 ml

Μπιμπερό Natural- 125 ml, 260 ml, 330 ml

 Φυσικό κράτημα χάρη στη φαρδιά θηλή

 Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα
Χάρη στα μοναδικά ατομικά πέταλα, που κάνουν τη θηλή εξαιρετικά
απαλή και εύκαμπτη

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή
διπλή βαλβίδα

 Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση
Χάρη στο εργονομικό του σχήμα που προσφέρει μέγιστη άνεση ακόμα
και για τα μικροσκοπικά χέρια του μωρού

 Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
Χάρη στα λίγα μέρη που διαθέτει

SCF690/17
125 ml
Θηλή ροής
για νεογνά

SCF693/17
260 ml
Θηλή αργής ροής

SCF696/17
330 ml
Θηλή μέτριας ροής

 Ευκολία στο γέμισμα και το καθάρισμα
Χάρη στον φαρδύ λαιμό που διαθέτει

Natural Μπιμπερό 260ml - με σχέδιο

SCF627/17

SCF628/17

 Φυσικό κράτημα χάρη στη φαρδιά θηλή

Natural Μπιμπερό 260ml Sea

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με πρωτοποριακή
διπλή βαλβίδα

 Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση
Χάρη στο εργονομικό του σχήμα που προσφέρει μέγιστη άνεση ακόμα
και για τα μικροσκοπικά χέρια του μωρού

 Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα
Χάρη στον φαρδύ λαιμό και τα λίγα μέρη που διαθέτει

 Πιο άνετο και ευχάριστο τάισμα
Χάρη στα μοναδικά ατομικά πέταλα, που κάνουν τη θηλή
εξαιρετικά απαλή και εύκαμπτη

 Το λογότυπο και τα σχέδια είναι τυπωμένα με
οργανικά χρώματα

SCF627/25

Σετ δώρου: 1 Natural Μπιμπερό 260ml + 2 Πιπίλες + 1 κλιπ πιπίλας
Το σετ δώρου Avent είναι το ιδανικό δώρο
για τη μαμά και το μωράκι της!
Περιλαμβάνει:
 1 Natural Μπιμπερό 260ml
 2 Πιπίλες
 1 Κλιπ Πιπίλας
Διαθέσιμο σε 2 σχέδια:
 Αγορίστικο (μπλέ/πράσινο)
 Κοριτσίστικο (ροζ/μωβ)

SCD627/01

SCD628/01

Μπιμπερό Natural - 125 ml, 260 ml, 330 ml
ΡΟΖ - ΜΠΛΕ

SCF691/17
125 ml

SCF692/17
125ml

SCF694/17
260ml

SCF695/17
260ml

SCF697/17
330ml

SCF698/17
330 ml

Μπιμπερό- 125 ml, 260 ml, 330 ml

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

 Πιο άνετο τάισμα με το ρυθμό του μωρού σας
Εύκολο στη χρήση, χάρη στη μοναδική βαλβίδα της θηλής

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με μοναδική
βαλβίδα θηλής η οποία αναδιπλώνεται

 Διατίθενται θηλές διαφορετικής ροής
Συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ανάγκες του μωρού σας

 Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση
Χάρη στο εργονομικό του σχήμα που προσφέρει μέγιστη άνεση
ακόμα και για τα μικροσκοπικά χέρια του μωρού

SCF560/17
125 ml

SCF563/17
260 ml

SCF566/17
330 ml

 Εύκολο στη χρήση και το καθάρισμα
Χάρη στο φαρδύ λαιμό των μπιμπερό και στα λίγα μέρη προς
συναρμολόγηση τα οποία διαθέτουν

Κιτ μετάβασης από μπιμπερό σε κύπελλο125 ml

 Το ιδανικό πρώτο βήμα για το κύπελλο
Χάρη στο μαλακό στόμιο που διαθέτει

 Εύκολη εκπαίδευση
Χάρη στις λαβές εκπαίδευσης που διαθέτει

SCF625/02

Αρχικό σετ για νεογέννητα- PP
Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

 Φυσικό κράτημα, χάρη στη φαρδιά θηλή
Η φαρδιά θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους
επιτρέπει στο μωρό να πιάσει φυσικά τη θηλή, όπως συμβαίνει στο
θηλασμό, ενώ διευκολύνει το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με
μπιμπερό.

 Μοναδικά ανατομικά πέταλα, για μια εξαιρετικά
απαλή και εύκαμπτη θηλή
Τα πέταλα στο εσωτερικό της θηλής ενισχύουν την απαλότητα και
την ευελιξία χωρίς να διπλώνει η θηλή. Έτσι, το μωρό σας
απολαμβάνει το γεύμα του με περισσότερη άνεση και ευχαρίστηση.

 Προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με
πρωτοποριακή διπλή βαλβίδα
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός διπλής βαλβίδας μειώνει τους κολικούς
και τη νευρικότητα, καθώς ο αέρας εισέρχεται στο μπιμπερό και όχι
στην κοιλιά μωρού.

 Συμβατότητα με τη σειρά Philips AVENT

SCD290/01

Το νέο μπιμπερό Philips AVENT Natural είναι συμβατό με τη σειρά
Philips AVENT, εκτός από τα κλασικά μπιμπερό και τις κλασικές
λαβές των κυπέλλων. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα
μπιμπερό για φυσικό τάισμα μόνο σε συνδυασμό με τις θηλές για
φυσικό τάισμα.

Limited Edition μπιμπερό260 ml (2 τεμάχια)

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα
 Πιο άνετο τάισμα με το ρυθμό του μωρού σας
Εύκολο στη χρήση, χάρη στη μοναδική βαλβίδα της θηλής

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με μοναδική
βαλβίδα θηλής η οποία αναδιπλώνεται

 Διατίθενται θηλές διαφορετικής ροής
Συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ανάγκες του μωρού σας

 Εύκολο κράτημα και λαβή προς κάθε κατεύθυνση
Χάρη στο εργονομικό του σχήμα που προσφέρει μέγιστη άνεση
ακόμα και για τα μικροσκοπικά χέρια του μωρού

 Εύκολο στη χρήση και το καθάρισμα

SCF564/27

SCF565/27

Χάρη στο φαρδύ λαιμό των μπιμπερό και στα λίγα μέρη προς
συναρμολόγηση τα οποία διαθέτουν

Μπιμπερό Classic 260ml Sea

Κλινικά αποδεδειγμένο
ότι μειώνει σημαντικά
το κλάμα

 Μείωση της γκρίνιας και της δυσφορίας
Κλινικά αποδεδειγμένο

 Ο αέρας διοχετεύεται στο μπουκάλι και όχι στην
κοιλιά του μωρού
Διαθέτει προηγμένο σύστημα κατά των κολικών, με μοναδική
βαλβίδα θηλής η οποία ανοίγει καθώς ταϊζεται το μωρό

 Εργονομικό σχήμα για εύκολο κράτημα
Συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ανάγκες του μωρού σας

 Εύκολη συναρμολόγηση & καθαρισμός
Χάρη στο φαρδύ λαιμό και τα λίγα μέρη που διαθέτει

 Χωρίς διαρροές

SCF574/14

 Το λογότυπο είναι τυπωμένο με οργανικά
χρώματα

Κλασσικές Πιπίλες Sea
 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

0-6 μηνών
6-18 μηνών

 Εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας

SCF169/36

Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Διαθέτει κουμπωτό καπάκι

SCF169/38

Για βελτιωμένη υγιεινή

 Αποστειρώνεται

SCF169/35

 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF169/37

Πιπίλες Freeflow
 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

0-6 μηνών

 Εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας

SCF172/01

Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Διαθέτει προστατευτικό καπάκι

6-18 μηνών

Για τη διατήρηση της υγιεινής της αποστειρωμένης πιπίλας

 Αποστειρώνεται

SCF172/02

 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF172/10

Μοντέρνα ορθοδοντική πιπίλα σιλικόνης0-6 μηνών & 6-18 μηνών

 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

 Περιλαμβάνει εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας
Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Διαθέτει κουμπωτό καπάκι
Για βελτιωμένη υγιεινή

SCF172/18

 Αποστειρώνεται
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF172/22

Μοδάτες πιπίλες με σχέδιο
 Ορθοδοντική θηλή

SCF172/51
0-6 μηνών

Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει τη φυσική
εξέλιξη του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού,
ακόμα και όταν γυρίσει ανάποδα

 Εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική, χωρίς
να χάνει το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

SCF172/52

 Προστατευτικό καπάκι
Για τη διατήρηση της υγιεινής της αποστειρωμένης πιπίλας

 Κυκλική λαβή ασφαλείας
Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Αποστειρώνεται

6-18 μηνών

SCF172/71

 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

 2 τεμάχια

SCF172/72

Νυχτερινή ορθοδοντική πιπίλα σιλικόνης0-6 μηνών & 6-18 μηνών
 Μοναδική λαβή με δακτύλιο ασφαλείας
Λαβή που λάμπει στο σκοτάδι

 Ορθοδοντική συμμετρική, πτυσσόμενη θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

SCF176/18

SCF176/22

 Περιλαμβάνει εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Διαθέτει κουμπωτό καπάκι
Για βελτιωμένη υγιεινή

 Αποστειρώνεται
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF176/28

SCF176/24

Πιπίλα σιλικόνης FreeFlow –
0-6 μηνών & 6-18 μηνών

 Ορθοδοντική συμμετρική, πτυσσόμενη θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

 Περιλαμβάνει εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας

SCF180/25

Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Διαθέτει προστατευτικό καπάκι που κουμπώνει
Για τη διατήρηση της υγιεινής της αποστειρωμένης πιπίλας

 Αποστειρώνεται

SCF180/27
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF180/26

SCF180/28

Ορθοδοντική πιπίλα σιλικόνης με ζωάκια0-6 μηνών & 6-18 μηνών
 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

 Περιλαμβάνει εύχρηστη θηλή σιλικόνης
Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς να χάνει
το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

SCF182/12

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας
Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

SCF182/14

 Διαθέτει κουμπωτό καπάκι
Για βελτιωμένη υγιεινή

 Αποστειρώνεται

SCF182/13
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο
πλυντήριο πιάτων

SCF182/15

Πιπίλα σιλικόνης FreeFlow – 18 μηνών+

 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει την φυσική
εξέλιξη του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού,
ακόμα και όταν γυρίσει ανάποδα

 Περιλαμβάνει εύχρηστη & ανθεκτική θηλή
σιλικόνης

SCF 186 /24
SCF186/24

SCF 186/23
SCF186/23

Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική χωρίς
να χάνει το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 6 οπές αερισμού που βοηθούν στην
αποφυγή ερεθισμών του δέρματος
 Διαθέτει κουμπωτό καπάκι
Για βελτιωμένη υγιεινή

 2 τεμάχια

SCF 186 /25
SCF186/25

Πιπίλες σιλικόνης

SCF194/01
0-3 μηνών

 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει τη φυσική εξέλιξη του
ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και όταν
γυρίσει ανάποδα

SCF194/02

 Εξαιρετική Ανθεκτικότητα
Είναι ανθεκτική, χωρίς να χάνει το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό,
καθώς είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη για ιατρική χρήση

 Αποστειρώνεται
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και στο πλυντήριο
πιάτων

3 μηνών+

SCF194/04

SCF194/05

 2 τεμάχια

Κλασικές πιπίλες
 Ορθοδοντική θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει τη
φυσική εξέλιξη του ουρανίσκου, των δοντιών και των
ούλων του μωρού, ακόμα και όταν γυρίσει ανάποδα

 Εύχρηστη θηλή σιλικόνης

0-6 μηνών

Απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές αλλά και ανθεκτική,
χωρίς να χάνει το χρώμα και το σχήμα της με τον καιρό

 Προστατευτικό καπάκι

SCF196/18

Για τη διατήρηση της υγιεινής της αποστειρωμένης πιπίλας

 Κυκλική λαβή ασφαλείας
Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Αποστειρώνεται
 Εύκολος καθαρισμός
Είναι διαφανής και δεν κολλάει, ενώ μπορεί να μπει και
στο πλυντήριο πιάτων

6-18 μηνών

 2 τεμάχια

SCF197/22

Πιπίλες εξαιρετικά απαλές
0-6 μηνών

6-18 μηνών

SCF227/20

 Ορθοδοντική μαλακή θηλή
Είναι επίπεδη και συμμετρική χωρίς να εμποδίζει τη φυσική εξέλιξη
του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων του μωρού, ακόμα και
όταν γυρίσει ανάποδα

 Ευέλικτη ασπίδα
Έχει ευέλικτη ασπίδα με την παντεταρισμένη τεχνολογία FlexFit για
λιγότερα σημάδια και ερεθισμούς της βρεφικής επιδερμίδας

SCF227/22

 Διαθέτει κυκλική λαβή ασφαλείας
Για εύκολη αφαίρεσή της οποιαδήποτε στιγμή

 Περιλαμβάνει κουτί μεταφοράς & αποθήκευσης

SCF222/20

SCF226/22

Κλιπ πιπίλας
 Εύκολη στερέωση
Χάρη στο πολύ μεγάλο άνοιγμα του κλιπ, μπορείτε να το στερεώνετε
στα ρούχα του μωρού με το ένα χέρι

 Δεν καταστρέφει τα ρούχα
Δεν αφήνει σημάδια στα ρουχαλάκια του μωρού

 Έξυπνη σχεδίαση
Διαθέτει κυκλική λαβή

SCF185/00

6m+

Κύπελλο με λαβές
200ml, 260ml και 340ml
Εύκολη μετάβαση από το μπιμπερό
στο κύπελλο

SCF751/03

SCF751/05

SCF751/07
12m+

 Χωρίς διαρροές
Χωρίς διαρροές!
Το επιβεβαίωσαν και οι μαμάδες

SCF753/02

SCF753/03

SCF753/05

SCF753/07

 Το ιδανικό πρώτο βήμα για το κύπελλο

18m+

Κεκλιμένο στόμιο για εύκολη πρώτη γουλιά.
Μαλακές εκπαιδευτικές λαβές για μικρά χεράκια

 Άνεση για εσάς και το μωρό σας
Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για μεγαλύτερη ευκολία
Καπάκι υγιεινής που διατηρεί το κύπελλο πάντα καθαρό

SCF755/03

SCF755/05

SCF755/07

Κύπελλο νηπίων με καλαμάκι- 200 ml, 300 ml
 Προστατεύει από διαρροές

 Περιλαμβάνει:
2 καλαμάκια αντικατάστασης

 Εργονομικός σχεδιασμός και σπαστό καλαμάκι
Βοηθάει το νήπιο να κρατάει το κύπελλο και να πίνει μέχρι την τελευταία γουλιά

 Κατάλληλο για:
Κύπελλα 200 ml και 300 ml

 Επιτρέπει την υγιεινή στοματική ανάπτυξη
 Το λογότυπο και τα σχέδια είναι τυπωμένα με οργανικά χρώματα

 Τα καλαμάκια μπορούν να
αποστειρωθούν για λόγους υγιεινής
 Όλα τα μέρη μπορούν να πλυθούν στο
πλυντήριο πιάτων για μεγαλύτερη ευκολία

12m+

9m+

Καλαμάκια αντικατάστασης
με σιλικόνη

SCF797/00
SCF796/01

SCF796/02

SCF798/01

SCF798/02

Μονωμένο κύπελλο με καλαμάκι- 260 ml

12m+

 Διατηρεί το περιεχόμενο φρέσκο και στη σωστή
θερμοκρασία για μεγαλύτερο διάστημα
 Είναι στεγανό
Διαθέτει μαλακό καλαμάκι με ενσωματωμένη βαλβίδα αποφυγής
διαρροών

 Εύκολη χρήση
Το υγρό ρέει εύκολα όταν πίνει το παιδί

 Εύκολος καθαρισμός
Χάρη στα λιγότερα μέρη που διαθέτει τα οποία μπορούν να μπουν
και στο πλυντήριο πιάτων

SCF766/00

Κύπελλο εκμάθησης- 260 ml, 340 ml
12m+

 Εύκολη μετάβαση στην κανονική πόση
Με πόση από κάθε σημείο του χείλους

 Προστασία από τις διαρροές
Με μοναδική βαλβίδα που ενεργοποιείται με τα χείλη κι ενθαρρύνει
την κανονική πόση

 Ιδανικό για τα νήπια
Διαθέτει βαλβίδα γρήγορης ροής για εύκολη πόση

SCF782/00

 Κύπελλο υγιεινής
Προστατευτικό καπάκι υγιεινής που διατηρεί το κύπελλο πάντα
καθαρό

 Αυτονομία
Οι λαβές εκπαίδευσης βοηθούν το νήπιο να κρατάει το κύπελλο

SCF784/00

Δίσκοι σφράγισης μπιμπερό
(6 τεμάχια)

 Δίσκοι σφράγισης για αποθήκευση γάλακτος &
τροφής
 Ιδανικοί για ψύξη μητρικού γάλακτος
Δυνατότητα αποθήκευσης του μητρικού γάλακτος στο ψυγείο ή την
κατάψυξη, χωρίς διαρροές

 Γράψτε την ημερομηνία στο δίσκο
Μπορείτε να γράψετε την ημερομηνία εξαγωγής ή κατάψυξης πάνω
στο δίσκο σφράγισης, ώστε να οργανώνετε εύκολα το φαγητό του
μωρού σας

SCF143/06

Μαλακά στόμια εκροής

6m+

 Κεκλιμένο στόμιο

 Μπλε - ροζ

Το κεκλιμένο στόμιο
επιτρέπει στο λαιμό του
παιδιού να λαμβάνει φυσική
θέση καθώς αυτό πίνει.

 Μαύρα

 Ελέγχει τη ροή για
την αποφυγή
διαρροών
Χάρη στη βαλβίδα
αποτροπής διαρροών.

 Κατάλληλο για τα
κύπελα:
SCF751/03
SCF751/05
SCF751/07

SCF252/00

SCF252/01

Ελέφαντας - Παιχνίδι οδοντοφυΐας για
μπροστινά, μεσαία και πίσω δόντια (3Μ+)

Απαλύνει τον πόνο της οδοντοφυΐας
• Οι κρίκοι οδοντοφυΐας μπορούν να
τοποθετηθούν στο ψυγείο για να κρυώσουν

Υγιεινό
• Εύκολος καθαρισμός με ζεστό νερό

Χωρίς ΒΡΑ
• Οι κρίκοι οδοντοφυΐας της Philips AVENT δεν
Περιέχουν BPA & φθαλεΐνη

Αποσπά την προσοχή του μωρού σας από τη
δυσφορία της οδοντοφυΐας
• Πολύχρωμα και χαρούμενα σχέδια που
ενθαρρύνουν το παιχνίδι
Υψηλής ποιότητας
•Συμμορφώνονται με όλα τα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας

SCF199/00

Προστατευτικό ταΐσματος

 Συμπαγές
Κατάλληλο για αποθήκευση και μεταφορά

 Μαλακό κούμπωμα λαιμού
Άνετο για το μωρό

SCF736/00

Εκπαιδευτικό πιάτο φαγητού
 Διασκεδαστική εκμάθηση για τα πρώτα γεύματα
του μωρού
Περιλαμβάνει σχέδια με εκπαιδευτικές ιστορίες

12m+

 Περιλαμβάνει αντιολισθητική βάση
Για την αποφυγή διαρροών

 Διαθέτει πλευρές για εύκολο πιάσιμο
Ιδανικό για να τρώει το παιδί μόνο του

 Διαθέτει διαχωριστικά για τον διαχωρισμό του
φαγητού
 Κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων
 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

SCF702/00

Μπολ φαγητού- μεγάλο, μικρό μέγεθος

12m+

 Διασκεδαστική εκμάθηση για τα πρώτα γεύματα
του μωρού
Περιλαμβάνει σχέδια με εκπαιδευτικές ιστορίες

Το μπολ μεγάλου μεγέθους
είναι ιδανικό για το νήπιο
που μεγαλώνει

 Περιλαμβάνει αντιολισθητική βάση
Για την αποφυγή διαρροών

 Διαθέτει πλευρές για εύκολο πιάσιμο
Ιδανικό για να τρώει το παιδί μόνο του

SCF704/00

 Κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων
 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

Το μπολ μικρού μεγέθους
είναι ιδανικό για τα πρώτα
φαγητά και σνακ

6m+

SCF706/00

Κουτάλι με μαλακό άκρο
(2 τεμάχια)
6m+

 Αντιολισθητικές λαβές για εύκολο κράτημα
Στέκονται στο μπολ χωρίς να γλιστρούν

 Μαλακό άκρο
Κατάλληλο για τα ούλα του μωρού

 Μακριά λαβή
Ιδανικό και για τα χέρια των ενηλίκων αλλά και για χρήση με βαθιά
δοχεία

 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

SCF710/00

Πιρούνι- κουτάλι- μαχαίρι
12m+

18m+
 Εύκολο κράτημα για μικρά χεράκια

Πιρούνι- Κουτάλι

Πιρούνι- Κουτάλι- Μαχαίρι

Ώστε να μάθει το παιδί να τρώει μόνο του

 Διαθέτουν αντιολισθητικές λαβές
Ώστε να στέκονται στο μπολ χωρίς να γλιστρούν

 Βαθύ κουτάλι και πιρούνι
Για την αποφυγή διαρροών

 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

SCF712/00

SCF714/00

Σετ φαγητού

6m+

 Αντιολισθητική βάση για την αποφυγή διαρροών
 Εύκολο κράτημα για μικρά χεράκια
Ώστε να μάθει το παιδί να τρώει μόνο του

 Βαθύ κουτάλι και πιρούνι
 Κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων
Εκτός από το κουτάλι και το πιρούνι τα οποία συμπεριλαμβάνονται
στο σετ

 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

SCF716/00

Εύκαμπτο κουτάλι εκμάθησης φαγητού

6m+

 Ρυθμιζόμενη λαβή & άκρο κουταλιού
Προσαρμόζεται ανάλογα με τις δεξιότητες και τα στάδια ανάπτυξης
του μωρού

 Ιδανικό για τα μικρά χεράκια του μωρού
Ώστε να μάθει να τρώει μόνο του

 Διαθέτει αντιολισθητικές λαβές
Ώστε να στέκονται στο μπολ χωρίς να γλιστρούν

 Κουτάλι με βαθιά κοιλότητα
 Εύκολος καθαρισμός
Μπορεί να μπει και στο πλυντήριο πιάτων

SCF722/00

Βούρτσα καθαρισμού μπιμπερό-θηλών
 Εύκολος καθαρισμός μπιμπερό και θηλών
Χάρη στη καμπυλοειδή κεφαλή και στη χυτή λαβή-άκρο που διαθέτει
το βουρτσάκι, ώστε να φτάνει σε όλα τα σημεία και άκρα κάθε τύπου
μπιμπερό, θηλών και εξοπλισμού θηλασμού

 Διαθέτει ανθεκτικές, μαλακές τρίχες υψηλής
πυκνότητας
Βοηθούν στο βαθύ καθαρισμό χωρίς να προκαλούν γρατζουνιές ή
φθορά

 Εύκολη αποθήκευση
Δυνατότητα κρεμάσματος για πρακτική φύλαξη και στέγνωμα

 Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων

SCF145/06

Δοχείο για γάλα σε σκόνη
 Χωράει αρκετή σκόνη γάλακτος για 3 γεύματα των
260 ml
 Διαθέτει αφαιρούμενο εσωτερικό τμήμα
 Δυνατότητα αποστείρωσης
 Δυνατότητα τοποθέτησης σε φούρνο
μικροκυμάτων
 Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων

SCF135/06

Δοχείο διατήρησης
θερμοκρασίας μπιμπερό

 Εύκολο καπάκι έκχυσης
Μπορεί να καθαριστεί εύκολα

 Προστατευτικό καπάκι
Βιδώνοντας το μοναδικό προστατευτικό κάλυμμα πάνω στο δοχείο
διασφαλίζεται γρήγορη και ασφαλής θέρμανση

 Το δοχείο είναι έτοιμο σε 2,5 λεπτά
Το δοχείο Philips AVENT Thermal διατηρεί το νερό στη φιάλη τόσο
ζεστό, ώστε ακόμα και μετά από ώρες, περιεχόμενο δοχείου 170 ml
μπορεί να ζεσταθεί σε 2,5 λεπτά

 Οδηγός αναφοράς θέρμανσης
Βρίσκεται επάνω στο δοχείο και δείχνει το χρόνο θέρμανσης που
απαιτείται ανάλογα με τη θερμοκρασία του γάλακτος, για όλα τα
δοχεία Philips AVENT

 Θερμαίνει διάφορες τροφές
Θερμαίνει διάφορα δοχεία με ζεστό νερό από μια προγεμισμένη
θερμική φιάλη 500 ml

 Δεν είναι ηλεκτρικό

SCF256/00

Στεγνωτήρας για μπιμπερό

 Υγιές στέγνωμα
Σχεδιασμένο άνοιγμα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή του αέρα και
την εύκολη εξάτμιση του νερού για το πλέον αποδοτικό στέγνωμα.

 8 Μπουκάλια
Χωράει όλα τα προϊόντα που χρειάζεστε για να ταΐσετε το μωρό σας:
8 Μπουκάλια, αντλία μαστού και πιπίλες.

 Για όλα τα μπουκάλια
Χωράει μπουκάλια όλων των μεγέθων (μέρχι 330ml)

 Εύκολο
Αποσπώμενος υποδοχέας για εύκολη αφαίρεση νερού

SCF149/00

Σετ περιποίησης μωρού

 Ψηφιακό Θερμόμετρο
Για γρήγορη και άνετη μέτρηση με ακρίβεια

 Ρινικό αποφρακτήρα
Βοηθά να ανοίξουν οι αεραγωγοί της μύτης του μωρού σας για να
αισθανθεί και να κοιμηθεί καλύτερα.

 Βουρτσάκι δάχτυλου για δόντια
Για να κάνετε απαλό μασάζ στα ούλα ή στα δόντια του μωρού σας.

 Σετ περιποίηση νυχιών και μαλλιών
Ψαλίδι με στρογγυλεμένη μύτη και μαλακή βούρτσα για τα μαλλιά.

Ένα τέλειο δώρο για νέους γονείς
SCΗ 400/00

Τσάντα ThermaBag

 Φροντίζει να μένουν ζεστά ή κρύα τα μπιμπερό
Κατάλληλο για φύλαξη κρύου μητρικού γάλακτος ή προβρασμένου
ζεστού νερού έως 4 ώρες

 Διαθέτει πλατύ, προσαρμόσιμο ιμάντα ώμου
Για βέλτιστη άνεση μεταφοράς

 Διαθέτει κομψή, λεπτή & ευέλικτη σχεδίαση
Ιδανική για εκδρομές με το μωρό ή όταν βρίσκεστε έξω

SCD150/11

Θερμόμετρο για το μπάνιο/
δωμάτιο

 Γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση
Ακριβείς ενδείξεις θερμοκρασίας για το μπάνιο ή το υπνοδωμάτιο

 Ασφαλές για παιχνίδι
Συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά πρότυπα παιχνιδιών & ασφαλείας

 Επιπλέει στο νερό

SCH550/20

Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού
3 σε 1

 Διαθέτει ρυθμιζόμενο μέγεθος
Μικρό μέγεθος για τις πιπίλες, μεσαίο μέγεθος για τα θήλαστρα, τα
παιδικά πιατάκια, τα μαχαίρια & τα πιρούνια, μεγάλο μέγεθος που
αποστειρώνει μέχρι και 6 μπιμπερό ταυτόχρονα

 Ενδείκνυται για όλα τα είδη μπιμπερό με πλατύ ή
στενό στόμιο αλλά και για διάφορα θήλαστρα και
σκεύη
Σε πλήρη χωρητικότητα ο αποστειρωτής χωράει 6 μπιμπερό των 330 ml

 Τα μπιμπερό και τα σκεύη αποστειρώνονται σε 6
λεπτά
 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά την ολοκλήρωση
της αποστείρωσης
Για επιπλέον ασφάλεια και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

 Πραγματοποιεί φυσική αποστείρωση με ατμό
Σκοτώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων

SCF284/02

Ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού
4 σε 1

 Διαθέτει ρυθμιζόμενο μέγεθος
Μικρό μέγεθος για τις πιπίλες, μεσαίο μέγεθος για τα θήλαστρα, τα
παιδικά πιατάκια, τα μαχαίρια & τα πιρούνια, μεγάλο μέγεθος που
αποστειρώνει μέχρι και 6 μπιμπερό ταυτόχρονα

 Διαθέτει ενσωματωμένο καλάθι για το πλυντήριο
πιάτων
Για εύκολη πρόπλυση των μπιμπερό και των υπολοίπων σκευών

 Περιλαμβάνει εξελιγμένη οθόνη με ενδείξεις
προόδου και ψύξης
Δίνει πληροφορίες για τον κύκλο της αποστείρωσης και ενημερώνει πότε
κρυώνουν τα μπιμπερό

 Ενδείκνυται για όλα τα είδη μπιμπερό με πλατύ ή
στενό στόμιο αλλά και για διάφορα θήλαστρα και
σκεύη
Σε πλήρη χωρητικότητα ο αποστειρωτής χωράει 6 μπιμπερό των 330 ml

 Τα μπιμπερό και τα σκεύη αποστειρώνονται σε 6
λεπτά

 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά την ολοκλήρωση
της αποστείρωσης
Για επιπλέον ασφάλεια και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

SCF286/02

 Πραγματοποιεί φυσική αποστείρωση με ατμό
Σκοτώνει το 99,9% των βλαβερών μικροβίων

Ηλεκτρικός θερμαντήρας
μπιμπερό & βρεφικής τροφής

 Μπορεί να ζεστάνει 150 ml γάλακτος σε 3 λεπτά,
σε θερμοκρασία δωματίου

 Ζεσταίνει ομοιόμορφα
Ώστε να μην υπάρχουν θερμά, επισφαλή σημεία για το μωρό

 Είναι γρήγορος & εύχρηστος
Απλώς προσθέτετε νερό και επιλέγετε τη ρύθμιση

SCF355/00

Ηλεκτρικός θερμαντήρας μπιμπερό
& βρεφικής τροφής - ΝΕΟΣ

 Ήπια θέρμανση, 100% ασφαλής θερμοκρασία γάλακτος
Τεχνολογία ήπιας θέρμανσης
Αισθητήρας παρακολούθησης για προστασία από υπερθέρμανση και καυτά σημεία

 Εύκολη χρήση
Έξυπνη ένδειξη προόδου
Λειτουργίες αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας και απενεργοποίησης

 Άνεση και συμβατότητα
Ρύθμιση ήπιας απόψυξης για μπιμπερό
Χρησιμοποιήστε το και για να ζεστάνετε βρεφική τροφή
Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent

 Πολλαπλές ρυθμίσεις για ζέσταμα
Ζεσταίνει το γάλα στη θερμοκρασία που προτιμά το μωρό σας

SCF356/00

Ατμομάγειρας & μπλέντερ φαγητού
 Έχει μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
 Εύκολη πλήρωση νερού
 Λειτουργεί με απλό μαγείρεμα στον ατμό και
αναποδογύρισμα της κανάτας για ανάμειξη
 Κατάλληλο για ολοκληρωμένα γεύματα
Αναμειγνύει κρέας, ψάρι, όσπρια, λαχανικά ή φρούτα

 Κατάλληλο για σάλτσες και τροφές που τρώγονται
με το χέρι

 Έχει ισχυρή απόδοση ανάμειξης
Για εξαιρετικούς πουρέδες

 Πραγματοποιεί αποτελεσματικό κύκλο ατμού
 Διατηρεί τα υγρά του μαγειρέματος
Όλα τα υγρά του φαγητού διατηρούνται και επανενσωματώνονται
κατά την ανάμειξη

 Διαθέτει λίγα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό

SCF870/20

Ατμομάγειρας & μπλέντερ φαγητού 4-σε-1

 Λειτουργεί με απλό μαγείρεμα στον ατμό και
αναποδογύρισμα της κανάτας για ανάμειξη
 Κατάλληλο για ολοκληρωμένα γεύματα
Αναμειγνύει κρέας, ψάρι, όσπρια, λαχανικά ή φρούτα

 Χωρητικότητα 1000 ml
 Διαθέτει λειτουργία απόψυξης
 Διαθέτει λειτουργία αναθέρμανσης
 Διαθέτει ηχητική ειδοποίηση
ολοκλήρωσης του μαγειρέματος στον
ατμό, της απόψυξης και της
αναθέρμανσης

 Περιλαμβάνει σπάτουλα, σκεύος
αποθήκευσης τροφής 120ml, βιβλίο συνταγών

SCF875/02

 Επαγγελματική καθοδήγηση και επιλεγμένες
συνταγές
Συμβουλές απογαλακτισμού σε συνδυασμό με υγιεινές και νόστιμες
συνταγές της παιδιατρικής διατροφολόγου Dr. Emma Williams

Σκεύη αποθήκευσης τροφίμων
 Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον παρασκευαστή
τροφής 4 σε 1
Αποψύξτε ή αναθερμάνετε έτοιμα γεύματα χωρίς κόπο

 Τέλεια μεγέθη μερίδων
Σχεδιασμένο για συνδυαστική στοίβαξη, για εξοικονόμιση χώρου

 Άριστη στεγανοποίηση με καπάκια που
σφραγίζουν

 Κατάλληλο για ψύξη βρεφικής τροφής
 Κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων
 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Περιλαμβάνει 1 σκεύος 120ml και 1 σκεύος 240ml

SCF876/02

Συσκευή παρακολούθησης μωρού
DECT
 Τεχνολογία DECT
Εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές από άλλες συσκευές,
πεντακάθαρο ήχο αλλά και ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση ώστε να είστε
σίγουροι πως μόνο εσείς ακούτε το μωρό σας

 Λειτουργία ECO
Μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ
μετάδοσης

 Εμβέλεια 300 μέτρων

 Νυχτερινό φως

SCD501/00

 Τεχνολογία DECT

Συσκευή παρακολούθησης
μωρού DECT

Εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές από άλλες συσκευές,
πεντακάθαρο ήχο αλλά και ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση ώστε να είστε
σίγουροι πως μόνο εσείς ακούτε το μωρό σας

 Λειτουργία ECO
Μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ
μετάδοσης

 Δεν απαιτείται εγκατάσταση
Είναι έτοιμη για λειτουργία από τη στιγμή της αποσυσκευασίας

 Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ήχου που
ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας
 Περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις επιπέδου
θορύβου
 Εμβέλεια 330 μέτρων και αυτόματη
προειδοποίηση εκτός εμβέλειας
 Χρόνος λειτουργίας έως και 24 ώρες μέχρι να
χρειαστεί επαναφόρτιση
 Περιλαμβάνει καλώδιο λαιμού
Σας επιτρέπει να κινείστε άνετα μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό

 Νυχτερινό φως
 Νανούρισμα

SCD506/26

 Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας
Για να ηρεμείτε το μωρό σας με τον ήχο της φωνής σας από
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

Συσκευή παρακολούθησης
μωρού DECT

 Τεχνολογία DECT
Εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές από άλλες συσκευές,
πεντακάθαρο ήχο αλλά και ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση ώστε να είστε
σίγουροι πως μόνο εσείς ακούτε το μωρό σας

 Λειτουργία ECO
Μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ
μετάδοσης

 Ένδειξη LED
Για τη σήμανση επιπέδων ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας

 Εμβέλεια 330 μέτρων και αυτόματη
προειδοποίηση εκτός εμβέλειας
 Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας
Σας ενημερώνει όταν το δωμάτιο γίνει πολύ ζεστό ή κρύο έτσι ώστε
καμία αδιόρατη αλλαγή να μην προκαλέσει αναστάτωση στο μωρό
σας

 Νυχτερινό φως
 Νανούρισμα
 Δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας

SCD560/00

Για να ηρεμείτε το μωρό σας με τον ήχο της φωνής σας από
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

 Ψηφιακή οθόνη

 Τεχνολογία DECT

Συσκευή παρακολούθησης
μωρού DECT

Εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές από άλλες συσκευές,
πεντακάθαρο ήχο αλλά και ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση ώστε να είστε
σίγουροι πως μόνο εσείς ακούτε το μωρό σας

 Λειτουργία ECO
Μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ
μετάδοσης

 Ένδειξη LED
Για τη σήμανση επιπέδων ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας

 Εμβέλεια 330 μέτρων και αυτόματη
προειδοποίηση εκτός εμβέλειας
 Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας
Σας ενημερώνει όταν το δωμάτιο γίνει πολύ ζεστό ή κρύο έτσι ώστε
καμία αδιόρατη αλλαγή να μην προκαλέσει αναστάτωση στο μωρό
σας

 Νυχτερινό φως
 Νανούρισμα
 Δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας
Για να ηρεμείτε το μωρό σας με τον ήχο της φωνής σας από
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

SCD570/00

 Δόνηση προειδοποίησης
 Ψηφιακή οθόνη

 Τεχνολογία DECT

Συσκευή παρακολούθησης
μωρού DECT

Εξασφαλίζει μηδενικές παρεμβολές από άλλες συσκευές,
πεντακάθαρο ήχο αλλά και ασφαλή, ιδιωτική σύνδεση ώστε να είστε
σίγουροι πως μόνο εσείς ακούτε το μωρό σας

 Λειτουργία ECO
Μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ
μετάδοσης

 Ένδειξη LED
Για τη σήμανση επιπέδων ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας

 Εμβέλεια 330 μέτρων και αυτόματη
προειδοποίηση εκτός εμβέλειας
 Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας & υγρασίας
Σας ενημερώνει όταν το δωμάτιο γίνει πολύ ζεστό ή κρύο ή όταν η
υγρασία αυξηθεί ή ελαττωθεί πολύ, έτσι ώστε καμία αδιόρατη
αλλαγή να μην προκαλέσει αναστάτωση στο μωρό σας

 Προβολή χρωματιστών σχεδίων σε τοίχο ή ταβάνι
Βοηθούν το μωρό σας να χαλαρώσει και να ηρεμήσει προκειμένου
να κοιμηθεί

 Θύρα MP3
Για να ηρεμείτε το μωρό σας επιλέγοντας το τραγούδι της αρεσκείας
σας

SCD580/00

 Δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας
Για να ηρεμείτε το μωρό σας με τον ήχο της φωνής σας από
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

 Ψηφιακή οθόνη

Ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ

 Ψηφιακή Οθόνη 2,7 ιντσών με εικόνα όλο το 24ωρο
Με έγχρωμη εικόνα υψηλής ανάλυσης

 Με υπέρυθρη νυχτερινή όραση
Η οποία ενεργοποιείται αυτόματα στο σκοτάδι

 Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας με
ένδειξη σύνδεσης
 Με δυνατότητα ομιλίας γονέα και κρυστάλλινο ήχο
Δυνατότητα να ακούτε το μωρό σας όχι μόνο να το βλέπετε.
Επίσης σας ακούει το μωρό σας και ηρεμεί.

 Με χαλαρωτικά νανουρίσματα για το μωρό σας
 Με δυνατότητα επιλογής επιπέδου ήχου
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου

 Εμβέλεια έως και 300 μέτρων
Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50m, εξωτερικών έως και 300m

SCD620/52

 Η βολική μονάδα γονέα μεταφέρεται εύκολα και
λειτουργεί για 10 ώρες χωρίς επαναφόρτιση
 Με λυχνίες LED που σας ενημερώνουν πότε η
συσκευή λειτουργεί και βρίσκεται εντός
εμβέλειας

Ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ με δυνατότητα σύνδεσης με κινητό
 Τεχνολογία SafeConnect
Ώστε να λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα & να βελτιώνει αυτόματα τον ήχο &
την εικόνα, διατηρώντας συνεχή σύνδεση με το μωρό σας

 Δυνατότητα ακρόασης ενώ η συσκευή iOS ή Android
χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες
 Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 10 κάμερες και 3
ταυτόχρονους παρατηρητές
 Δυνατότητα όρασης ημέρα & νύχτα
 Συνδέεται με
smart συσκευές
iOS ή Android

 Δυνατότητα προσωπικής επιλογής και λήψης συχνότητας
& είδους ενημέρωσης

SCD860/26
 Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασίας & υγρασίας

 Πολύχρωμο νυχτερινό φως & 10 μελωδίες νανουρίσματος

 Αμφίδρομη ομιλία
 Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών

* Διαθέσιμη στο App Store για iOS & στο Google play για Android

 Λειτουργία: Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική
εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό QR για να
ρυθμίσετε την κάμερα στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας*

ΚΩΔΙΚΟΣ
Τάση ρεύματος
Ζώνη συχνοτήτων
Ασφαλής & Ιδιωτική σύνδεση
Επιλογή καναλιού
Χρήστες
Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο/ Λήψη
στιγμιότυπου
Συμβατότητα με Android & iOS
Εύκολη ρύθμιση με κωδικό QR
Ένδειξη ECO mode/ Xαμηλού επιπέδου
μπαταρίας
Έλεγχος έντασης ήχου/ ευαισθησίας
Εμβέλεια
Αυτόματη προειδοποίσηση εκτός εμβέλειας

SCD860/26

SCD620/52

SCD580/00

SCD570/00

SCD560/00

SCD506/26

SCD501/00

100-240 V
2,4 GHz

100 – 240 V
2,4 GHz
Προσαρμόσιμη
τεχνολογία FHSS
Αυτόματη

220-240 V
DECT

220-240 V
DECT

220-240 V
DECT

220-240 V
DECT

220-240 V
DECT

●

●

●

●

●

Αυτόματη

Αυτόματη

Αυτόματη

Αυτόματη

Αυτόματη

●/●

●/●

●/●

●/ ●

●/●

●/●

●/●
300 μέτρα
●

●/●
330 μέτρα
●
●

●/●
330 μέτρα
●
●

●/●
330 μέτρα
●
●

●/●
330 μέτρα
●
●

●/ 300 μέτρα
●
●

●

●
Προβολή διαφόρων σχεδιων
σε τοίχο ή ταβάνι

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Τεχνολογία SafeConnect
Αυτόματη
έως και 10 κάμερες , 3 χρήστες
●/●

●/-

iOS7/Android 4.1 ή νεότερη
έκδοση
●

0,7 - 5 μέτρα

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Νυχτερινό φως

Πολύχρωμο
2,7''- Έγχρωμη εικόνα.
Δυνατότητα υπέρυθρης
εικόνας (ασπρόμαυρη)
τη νύχτα.

Οθόνη

Κάμερα

Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Νανούρισμα

1,3MP-720p HD-Έγχρωμη
εικόνα. Αυτόματη υπέρυθρη
εικόνα (ασπρόμαυρη) τη νύχτα.
Παρακολούθηση & διατήρηση
ιστορικού 24 ωρών
θερμοκρασίας & υγρασίας
●

Χρόνος φόρτισης
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία
Δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας/
ειδοποιήσεων με δόνηση

●/-

●

●
Παρακολούθηση
Παρακολούθηση θερμοκρασίας
θερμοκρασίας & υγρασίας

Παρακολούθηση
θερμοκρασίας

●

●

●

●

●

3-6 ώρες

10 ώρες

10 ώρες

10 ώρες

10 ώρες

10 ώρες

18 ώρες

18 ώρες

18 ώρες

24 ώρες

●/-

●/●

●/●

●/-

●/-

Μπαταρίες ΑΑ/
επαναφορτιζόμενες

4 σε 1

3 σε 1

Κωδικός
Κύκλος αποστείρωσης 6 λεπτών
Αυτόματη απενεργοποίηση
Διατήρησης αποστείρωσης για 24
ώρες εφόσον δεν ανοιχτεί το καπάκι
Περιλαμβάνει λαβίδα*
Εξελιγμένη οθόνη με ενδείξεις
προόδου και ψύξης**
Καλάθι για τοποθέτηση των
προϊόντων στο πλυντήριο πιάτων

SCF284/02
•
•

SCF286/02
•
•

•
•

•
•
•
•

*Η λαβίδα είναι χρήσιμη στο να πιάνουμε τα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή θερμοκρασία, αμέσως μετά την αποστείρωση.
** Η οθόνη δείχνει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποστείρωση καθώς και πότε τα προϊόντα έχουν κρυώσει (μετά την αποστείρωση) ώστε να μπορούμε να τα πιάσουμε.

θρεπτικά συστατικά
ταχύτητα

Κωδικός
Λειτουργία θέρμανσης
Λειτουργία απόψυξης
Χρόνος θέρμανσης
Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς
θερμά, επισφαλή σημεία
Οδηγός αναφοράς θέρμανσης
Ενσωματωμένος αισθητήρας
που αποτρέπει την
υπερθέρμανση διατηρώντας
τα θρεπτικά συστατικά
Αυτόματη απενεργοποίηση
Διατήρηση θερμοκρασίας για
20 λεπτά**
Ένδειξη προόδου και
ειδοποίηση όταν η τροφή είναι
έτοιμη
Ρυθμίσεις θέρμανσης

SCF355/00
•
•
3 λεπτά (150 ml γάλακτος
σε 20οC)*

SCF356/00
•
•
10 λεπτά (90 ml γάλακτος σε
20οC)*

•
•

•

•
•
•

•
•

*Οι χρόνοι θέρμανσης διαφέρουν ανάλογα με τα ml. Ο SCF355/00 περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό πίνακα αναφοράς θέρμανσης ανάλογα με τα ml που ζεσταίνουμε κάθε φορά.
** Αφού απενεργοποιηθεί αυτόματα, διατηρεί την θερμοκρασία του περιεχομένου για 20 λεπτά μετά την απενεργοποίηση.

4 σε 1
2 σε 1

Κωδικός
Μαγείρεμα στον ατμό
Ανάμειξη/Μπλέντερ
Χωρητικότητα
Απόψυξη
Αναθέρμανση
Ηχητική ειδοποίηση
ολοκλήρωσης μαγειρέματος,
απόψυξης, αναθέρμανσης
Σπάτουλα
Φυλλάδιο συνταγών
Κύπελλο
μέτρησης/Δοσομετρητής
Σκεύος αποθήκευσης 120 ml

SCF870/20
•
•
800 ml (στερεά)/ 450 ml
(υγρά)

•
•

SCF875/02
•
•
1000 ml (στερεά)/ 720 ml
(υγρά)
•
•

•
•
•

•
•

