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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 Bella Twin to bezprzewodowy podwójny laktator 
elektroniczny, zaprojektowany z myślą o Mamach, 
które planują powrót do pracy lub spędzają aktywnie 
czas, lecz nie chcą rezygnować z karmienia piersią.
To najnowsza, podwójna wersja naszego bestsellera – 
laktatora Bella, który pokochały już tysiące Mam.

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.



NATURALNY RYTM DZIECKA 
Technologia, którą zastosowaliśmy w Neno Bella Twin 
wiernie odzwierciedla naturalny rytm ssania dziecka i jest 
skuteczną metodą odciągania pokarmu. 1 faza to ruchy 
szybkie i płytkie. To stymulacja, która pobudza kanaliki 
mleczne  i ma 6 poziomów regulacji. 2 faza to głębokie 
odciąganie pokarmu, czyli ruchy głębokie i wolniejsze 
z 9-stopniową regulacją mocy. 
 
 



PODWÓJNY LAKTATOR 
Podwójny laktator to wygoda i oszczędność czasu,
a także sposób na zwiększenie laktacji. Laktator 
Neno Bella Twin posiada regulację siły ssania – 
dostosowuje się do Twoich potrzeb, pozwalając 
bezboleśnie ściągać pokarm. W zależności 
od potrzeb możesz używać Neno Bella Twin 
także jako laktatora pojedynczego. 



ELEGANCKI DESIGN 
Pojedynczy laktator Neno Bella został doceniony przez 
Mamy za funkcjonalność i wygląd. Dlatego jego podwójną 
wersję upiększyliśmy jeszcze bardziej. Stacja pompująca 
została pokryta specjalną pudrową farbą natryskową, 
która daje efekt lekkiej satyny. Jej elementy wykończeniowe 
oraz logo na butelkach utrzymane są w złotym odcieniu, 
który tak wiele Mam już polubiło. 



WYTRZYMAŁA BATERIA 
Neno Bella Twin to laktator, którego możesz używać wszędzie. 
Możesz odprowadzać mleko w pracy, na wakacjach czy w podróży. 
Po 2 minutach stymulacji automatycznie przełącza się w tryb 
podbierania pokarmu, a po 30 minutach sam się wyłącza. Ułóż się 
wygodnie w fotelu, a laktator sam wykona za Ciebie całą pracę.

Bateria litowo-jonowa wspiera do 2 godzin pracy urządzenia. 
Aby zasilić akumulator, wystarczy podłączyć go do źródła zasilania 
z użyciem przewodu USB. 
 
 



ŁATWA 
STERYLIZACJA 

Neno Bella Twin składa się z niewielu 
elementów, które łatwo zdemontować 

do mycia i sterylizacji. Pamiętaj, aby 
do sterylizacji nie używać alkoholu 

medycznego, lecz wrzątku lub 
sterylizatora parowego - 

np. Neno Vita.



BEZPIECZNY 

Specjalny design  laktatora
zapobiega cofaniu się 

odprowadzanego mleka,
co pozwala  zachować świeżość

pokarmu i zadbać o zdrowie
Mamy korzystającej

z urządzenia.

Wszystkie części urządzenia 
są wolne od szkodliwego bisfenolu,

dzięki czemu laktator jest w pełni 
bezpieczny w użyciu i może 

wchodzić w bezpośredni 
kontakt z żywnością, w tym 

z mlekiem Matki.



CICHY I ZDROWY 
Laktator Neno Bella Twin jest cichy i można z niego
dyskretnie korzystać w każdych warunkach. Dzięki niemu
nie musisz budzić śpiącego dziecka, gdy odczuwasz potrzebę 
odprowadzenia pokarmu. Odciągnięte mleko możesz
wykorzystać przy kolejnym karmieniu, dbając o zdrowy sen
dziecka i higienę Twoich piersi. Laktator wykonany jest
w bezpiecznej technologii BPA free. 



2 min.

30 min.

EKRAN SMART
Wyświetlacz laktatora Neno Bella Twin jest przejrzysty i czytelny. 

Na bieżąco informuje o trybie, stopniu mocy, czasie pracy, a także o stanie baterii. 
Laktator Neno Bella Twin zachowa także w pamięci Twoje preferencje. 

Raz ustawiony zapamięta tryb i moc pracy i kolejny raz uruchomi się 
w Twoich ulubionych ustawieniach. 



DELIKATNY LEJEK 
Lejek wykonany jest z delikatnego, japońskiego 
silikonu niezawierającego BPA. Ergonomiczny 
kształt lejka dopasowuje się do różnych
kształtów  biustu, natomiast idealnie pasuje 
do brodawek od 18,5 mm do 21,5 mm. Lejek 
zapewnia komfort i jest bezpieczny dla skóry. 
W ofercie Neno dostępne są również 
inne rozmiarylejków: 21 mm oraz 27 mm.
 
 



POD OPIEKĄ 
Marka Neno jest najczęściej rekomendowana przez mamy, 

położne i doradców laktacyjnych. Nasze produkty dedykowane
 są młodym rodzicom, aby ułatwić im codzienność i pozwolić

czerpać radość z każdej chwili ze swoją pociechą.



SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ Z NENO 
Laktatory, butelki do karmienia, sterylizatory, termometry, nianie 
elektroniczne i wiele innych... Dowiedz się jak możesz ułatwić sobie 
codzienność, skompletować wyprawkę dla dziecka i zyskać więcej 
czasu dla siebie lub swojego maluszka.
 
 



BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE TWOJEGO POKARMU
Gdy masz zbyt dużo pokarmu, możesz z łatwością odciągnąć mleko, zamrozić je i wykorzystać później.
Zastosuj do tego woreczki do przechowywania pokarmu firmy Neno, które dzięki precyzyjnemu
konektorowi można zamontować zamiast butelki bezpośrednio do laktatora Neno.



KOMFORT 
KORZYSTANIA Z NENO 
Wszystkie laktatory i butelki Neno są ze sobą 
kompatybilne, co daje swobodę wyboru rozmiaru 
butelki według własnego uznania. Butelka jest 
podłączana bezpośrednio do urządzenia.
Zestaw zawiera butelki do karmienia 150 ml 
i można ją dowolnie wymieniać na butelkę 180, 
240 lub 300 ml, w zależności od potrzeb i  wieku
dziecka.



ZABIERZ
GO WSZĘDZIE 
Laktator Neno Bella Twin
świetnie zaprezentuje się
w każdym miejscu.
Urządzenie charakteryzuje się
eleganckim i kobiecym designem,
któy przyciągnie uwagę wielu mam.
Laktator jest poręczny i lekki,
dlatego z łatwością spakujesz
go do większej torebki i zabierzesz
na przykład do pracy, aby móc odciągać
pokarm, gdy tego potrzebujesz. 
 



CZĘŚCI ZAMIENNE DO LAKTATORÓW NENO  
W TROSCE O NAJWYŻSZY POZIOM HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie elementy zestawu
są kompatybilne z laktatorami
marki Neno!

kup osobno 
              lub w zestawie

2x membrana

2x zaworek

lejek
21, 24, 27 mm

rurka



PEŁEN ZESTAW 
W zestawie Neno Bella Twin oprócz 

urządzenia pompującego znajdują się: 
2 butelki ze smoczkami antykolkowymi, 

2 podstawki do butelek, 2 zatyczki 
do butelek, 2 membrany, 4 zaworki, 
2 lejki na pierś, 2 pokrywki na lejki, 

podwójna rurka z połączeniem
krzyżowym, przewód USB 

do ładowania. 



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-L6  

Tryb głębokiego odciągania L1-L9 

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 1400 mAh

Ok. 2 godziny

Do 120 minut

5V 1A

USB typ C

105x53 mm

733 g

5902479672397

84135020

225x176x170 mm

1051 g

NEN-MAM-LK008

DANE TECHNICZNE
Model: Neno Bella Twin 


