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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. 



MAGIA ZAMKNIĘTA W BUTELCE
Czy wiesz, że karmiąc maluszka lub odciągając pokarm z jednej piersi, druga również 
pobudzana jest do pracy?  Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalny kolektor na mleko, 
który zbierze pokarm z piersi, którą akurat nie karmisz.



 ZACHOWAJ
CENNY POKARM

Wiemy jak istotna jest rola mleka matki w 
prawidłowym rozwoju maluszka. Dlatego 
też, aby nie tracić cennego pokarmu, 
możesz w łatwy sposób zebrać mleko do 
kolektora Neno Leite.



UNIKALNY DESIGN
Zadbaliśmy nie tylko o 
funkcjonalność, ale również o 
wygląd naszych produktów. 
Neno Leite posiada przyjemne 
dla oka wytłoczenia, które z 
pewnością przypadną do gustu 
karmiącym.



dopasowany
do piersi

ŁATWY W UŻYCIU
Silikonowa otoczka idealnie 
dopasowuje się do kształtu 

piersi. Wystarczy tylko 
przystawić buteleczkę do piersi, 

delikatnie ją zassać i po chwili 
kolektor zacznie gromadzić 

pokarm. 



WYGODNE PRZECHOWYWANIE
Neno Leite posiada w zestawie 
specjalną zatyczkę, która 
umożliwia bezpieczne 
przechowywanie pokarmu w 
lodówce.



ŁATWE CZYSZCZENIE
Kolektor na mleko możesz w łatwy 

sposób umyć lub wysterylizować przy 
pomocy tradycyjnych metod z użyciem 

wrzątku, jak również korzystając ze 
sterylizatora (np. Neno Vita). 



REKOMENDOWANE
PRZEZ EKSPERTÓW

Marka Neno jest 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 SWOJĄ WYPRAWKĘ
Marka Neno ma w swoim asortymencie całą 
gamę produktów, które są niezbędne dla 
Rodziców. Znajdziecie u nas m.in. laktatory, 
butelki do karmienia, sterylizatory, 
termometry, nianie elektroniczne i wszystko, 
co może przydać się w pierwszych latach 
rodzicielstwa.



ZAOSZCZĘDŹ CENNY CZAS
Korzystanie z kolektora na mleko w czasie 
karmienia maluszka lub odciągania pokarmu, 
pozwoli Ci zgromadzić więcej pokarmu w 
tym samym czasie. Dzięki temu, będziesz 
mogła więcej chwil podarować swojemu 
maleństwu.



Materiał:  

Pojemność:

Free BPA:

Funkcja ręcznego laktatora:

Pokrywka:

Wymiary:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

PN: 

Silikon

100 ml

Tak

Tak

Tak

153x85x85mm

86g

5902479673059

39241000

80,25x155x75mm

NEN-MAM-LK009

DANE TECHNICZNE
Model: Neno Leite


