
NAGRODY DLA FIRMY KGK TRADE
Właściciela marki Neno:

libero
gorset
laktacyjny

przeznaczony do laktatorów
elektronicznych



libero

DROGA MAMO!
Każda chwila odpoczynku lub czas spędzony z dzieckiem 

jest na wagę złota. Dlatego szkoda czasu na czynności, 

w których zastąpić Cię może gorset stworzony specjalnie 

po to. Misją Neno jest, aby w tym najpiękniejszym, ale 

i najtrudniejszym czasie każda Mama mogła poczuć realne 

wsparcie w naszych produktach. Dlatego gorset laktacyjny,

laktatory elektroniczne, aspiratory, nebulizatory, nianie 

elektroniczne, miseczki termiczne, szczoteczki i inne 

produkty marki Neno, pomagają uczynić codzienność 

łatwiejszą i przyjemniejszą zarówno dla Rodziców, jak 

i Maluszków.



Z gorsetem laktacyjnym Neno Libero mogę robić 
wszystko. Podczas odciągania pokarmu dla mojej Zosi 
mogę być w kuchni i gotować lub pracować przed 
komputerem. Żałuję, że nie miałam tego produktu, kiedy 
urodziłam Tosię.



Neno Libero to Twoja chwila odpoczynku! 
Załóż gorset laktacyjny, odciągaj pokarm bez 
użycia rąk i uczyń swoją codzienność 
przyjemniejszą. Libero jest wykonany w aż 93% 
z przyjemnej w dotyku bawełny, a 7% stanowi 
elastan, dzięki czemu możesz swobodnie 
dopasować rozmiar.

delikatny
elastyczny
materiał



Dzięki regulacji tylnego panelu, gorset dostosuje 
się pod Ciebie. Możesz go zwiększać i zmniejszać 
do woli, ponieważ zaprojektowaliśmy go tak, aby 
był odpowiedni dla rozmiarów od XS do XL. 
Rozkoszuj się chwilą odpoczynku i ułatw sobie 

odciąganie pokarmu.

regulacja tylnego
panelu



Libero to niezwykle wygodny produkt wspierający mamy już od pierwszych 
chwil z maleństwem. Jeśli Twoje brodawki są wąsko rozstawione, załóż 
gorset bez wstawki, którą możesz odpiąć dwoma suwakami. Po ich 
odpięciu możesz zmniejszyć odległość między lejkami o 5 cm! Precyzja
w dostosowaniu gorsetu pod swoje brodawki sprawia, że lejki przylegają
do nich bezpośrednio, dzięki czemu nie odstają, a odciąganie pokarmu jest 
proste.

+5 cm



Z gorsetem laktacyjnym dostosujesz 
ramiączka wedle własnych preferencji tak, 
by były jak najwygodniejsze, niezależnie
od rozmiaru Twojego biustu. Ramiączka 
Libero są szersze niż standardowo, 
co zwiększa komfort noszenia w trakcie 
odciągania pokarmu. Dzięki  zakresowi 
regulacji aż do 46 cm, możesz dopasować 
rozmiar do własnego ciała. Dostosuj 
go pod siebie i uwolnij swój wolny czas.

2,5 cm 46 cm
długość całkowita

ramiączka
szerokość
ramiączka



szeroki
zakres

regulacji
Regulacja pod biustem pozwala 
dostosować obwód do Twoich piersi. 
Dzięki tylnej regulacji na rzepy nawet 
do 30 cm, możesz dopasować gorset 
tak, by lejki odpowiednio przylegały, 
dzięki czemu praca laktatora będzie 
przyjemniejsza. Mamo XS-XL, Libero 
dostosuje się do Ciebie  i podkreśli 
Twoje piękne kształty. Dołącz do 

#nenomam już dzisiaj!



Wykorzystaj ten czas - odpocznij, poczytaj 
książkę lub sprawdź, co dzieje się w wirtualnym 
świecie. A to wszystko dzięki gorsetowi Neno 
Libero, który sprawia, że odciąganie pokarmu 
dla Twojego maluszka, nie wymaga już 
pomocy Twoich rąk. Lejki laktatora 
są podtrzymywane dzięki 4-warstwowemu 
systemowi zapobiegającemu ich wysuwaniu 
się w trakcie, gdy on pracuje, a mama 
odpoczywa. #relaxzneno

4-warstwowy
system podtrzymujący lejki



Dzięki regulacji tylnego panelu, gorset dostosuje 
się pod Ciebie. Możesz go zwiększać i zmniejszać 
do woli, ponieważ zaprojektowaliśmy go tak, aby 
był odpowiedni dla rozmiarów od XS do XL. 
Rozkoszuj się chwilą odpoczynku i ułatw sobie 

odciąganie pokarmu.

Gorset Neno Libero współpracuje ze wszystkimi 
laktatorami z naszej oferty produktowej, dzięki czemu 
w jednym miejscu dostajesz od nas pełen zestaw 
do laktacji dostosowany do Twoich potrzeb. Nie musisz 
martwić się, czy gorset będzie pasował do Twojego 
laktatora Neno. Libero możesz używać zarówno 
z laktatorami podwójnymi, jak i pojedynczymi. Gorset 
powinien być dobrze dopasowany, aby lejki ściśle 
przylegały do ciała szczególnie przy laktatorze 
z wbudowaną pompą - w tym przypadku trzeba go ciasno 
ubrać, tak aby nie było luzu między lejkiem, a materiałem.

lub 



Rozmiar:
Materiał:
Regulowany pas na rzepy:
Regulacja tylnego panelu:
Wygodne ramiączka:
Regulacja odstępu między lejkami:
Drugi zasuwak:
Czterowarstwowy system podtrzymujący:
Kod EAN:
Kod PN:
Kod CN:
Waga i rozmiar pudełka:

XS-XL
93% bawełna, 7% elastan
Tak
Tak, do 30 cm
Tak, długość 46 cm, szerokość 2,5 cm
Tak, do 5 cm
Tak
Tak
5902479673622
NEN-MAM-G001
6212300000
175 g / 188,05 x 128 x 35 mm  

DANE TECHNICZNE

libero

NAGRODY DLA FIRMY KGK TRADE
Właściciela marki Neno:

Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do naszych położnych, ekspertów
ds. laktacji neno, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@neno.pl


