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DROGA MAMO!
Jako nowoczesna kobieta łączysz aspiracje z 
rodzicielstwem. Dlatego zaprojektowaliśmy 
Neno Bueno mając na uwadze wszystkie Twoje 
potrzeby. Ten bezprzewodowy, podwójny 
laktator został zaprojektowany tak, aby 
pasował do Twojego codziennego trybu życia.



PODWOJNA ALBO POJEDYNCZAXX

PODWÓJNA LUB POJEDYNCZA
Neno Bueno daje Ci możliwość korzystania z funkcji podwójnego 
laktatora, ale może być również używany jako pojedynczy laktator 
do odciągania pokarmu w zależności od Twoich potrzeb, zapewniając 
Ci spokój, wygodę i komfort.



AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Wszystkie akcesoria i części zamienne Neno zostały 
zaprojektowane tak, aby były w 100% 
kompatybilne z naszą gamą laktatorów. Zestaw 
Neno Bueno zawiera dwie pojedyncze butelki o 
pojemności 180 ml, które można wymienić na 
butelki o pojemności 150, 240, a nawet 300 ml. 
Możesz również kupić dowolne części zamienne, 
takie jak lejki, rurki,  membrany i zaworki.



BUTELKI PREMIUM
Nasz najnowszy laktator został wyposażony w 

dwie butelki o pojemności 180 ml z naszej 
oferty asortymentu premium i jest w 100% 

wolny od BPA. Butelki są wykonane z PPSU, co 
zapewnia im wyższą odporność na 

temperaturę i uderzenia.



BUTELKI PREMIUM
Nasz najnowszy laktator został wyposażony w 
dwie butelki o pojemności 180 ml z naszego 
najnowszego asortymentu premium i jest w 
100% wolny od BPA. Butelki są wykonane z 
PPSU, co zapewnia im wyższą odporność na 
temperaturę i uderzenia, i oczywiście, podobnie 
jak wszystkie produkty Neno, są w 100% 
kompatybilne ze wszystkimi laktatorami i 
produktami Neno.

DOPASOWANE
Laktator Bueno jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi 
produktami marki Neno, dzięki czemu z łatwością możesz 
łączyć go  np. z butelkami Neno i woreczkami do mrożenia 

pokarmu.



POD OPIEKĄ
Marka Neno jest najczęściej rekomendowana przez mamy, położne i doradców laktacyj-
nych. Nasze produkty dedykowane są młodym rodzicom, by ułatwić im codzienność i 
pozwolić czerpać radość z każdej chwili ze swoją pociechą. 



KLUB NENO
Wokół naszych produktów 
udało się stworzyć społeczność, 
która poleca nasze produkty 
innym Rodzicom. Wsłuchując 
się w ich potrzeby tworzymy 
technologię płynącą z miłości. 
Szkoły rodzenia i poradnie 
laktacyjne polecają produkty 
Neno jako markę o najlepszym 
stosunku jakości do ceny. 



DELIKATNY SILIKON
Lejki laktatora Neno Bueno są ergonomiczne i przyjemne dla 
skóry, a przy tym posiadają delikatny, transparenty wzorek 
nadający im pięknego, kobiecego wyglądu. Lejek jest wykonany 
z materiałów wysokiej jakości, które są bezpieczne dla zdrowia 
mamy i jej dziecka.



Niewielkie rozmiary i lekka bateria ze stacją pompującą 
zapewniają do czterech 30-minutowych sesji odciągania 
pokarmu na jednym ładowaniu. Czytelny wyświetlacz na 
wierzchu urządzenia pozwala na łatwą regulację 9 stopni 
odciągania pokarmu lub 5 stopni stymulacji. Dzięki 
nowoczesnej technologii laktator Neno Bueno zapamiętuje 
ostatnie ustawienie i następnym razem włączy się z Twoją 
ulubioną siłą i rytmem ssania. Z łatwością ustawisz na nim 
swoje preferencje, a także w prosty sposób zmienisz 
podwójny laktator w pojedynczy. Czas na 
spersonalizowany komfort z Neno Bueno.

2
W
1



ZABIERZ GO WSZĘDZIE
Dzięki wbudowanej baterii Neno Bueno jest w 

100% przenośne. Pełne ładowanie baterii 
trwa do dwóch godzin i wystarcza na cztery 

30-minutowe sesje odciągania pokarmu, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w 

domu, jak i na zewnątrz. Ładuje się za pomocą 
kabla USB-C, który można podłączyć do 

zewnętrznego źródła zasilania w celu 
ładowania, w tym przenośnych power 



DWA TRYBY PRACY - DWUFAZOWY

Przy trybie stymulacji urządzenie pompujące będzie  wykonywało 
intensywne i płytkie ruchy. Ten tryb jest  odpowiedzialny za 
stymulowanie gruczołów mlecznych  w piersiach, aby polepszyć 
przepływ mleka z piersi.
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Długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór pokarmu.

Tryb głębokiego odciągania

Tryb stymulacji



IDEALNIE DOBRANY
DO TWOICH POTRZEB

Neno Bueno daje Ci możliwość personalizacji ustawień. Tryb 
stymulacji posiada  5 poziomów  regulacji siły ssania, a tryb 

głębokiego odciągania aż 9! Dzięki temu możesz 
indywidualnie dostosować pracę laktatora, który zapamiętuje 

Twoje ustawienia.



WELWETOWY WORECZEK
W zestawie Neno Bueno, jest też dołączony stylowy, welwetowy 
woreczek, który pozwala na dyskretny i wygodny sposób transportu 
butelek oraz laktatora lub akcesoria.



INTELIGENTNA
TECHNOLOGIA

Neno Bueno zapobiega cofaniu się mleka
podczas odciągania pokarmu. Dzięki temu

odciągane mleko wędruje przez lejek i zawór 
bezpośrednio do butelki. Pozwala to zachować 

higienę oraz świeżość mleka.



DANE TECHNICZNE
Model: Neno Bueno

Ilość faz:

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: 

Dwie

Tryb  stymulacji L1-L5

Tryb odciągania pokarmu L1-L9 

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 2000 mah

Ok. 2 godziny

Do 120 minut

5V 1A

USB typ C

72x72x95 mm

790 g

5902479672427

84135020

37.5 x31.5x11 cm

2096 g

PN NEN-MAM-LK005


