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DROGA MAMO!
Każda chwila odpoczynku lub czas spędzo-

ny 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 marki Neno pomagają uczynić 

codzienność łatwiejszą i przyjemniejszą 

zarówno dla Rodziców, jak i Maluszków. 



Faza stymulacji:

Faza odciągania pokarmu:

Faza odpuszczania/tryb mieszany:

Intensywne i płytkie ruchy pobudzają 
piersi do produkcji mleka.

Długie i głębokie ruchy zapewniają 
wydajny pobór pokarmu.

Tryb mieszany naśladuje  naturalny 
wzorzec ssania dziecka, imitując prędkość 
i siłę ssania niemowlaka. Doskonale 
sprawdzi się pod koniec odciągania 
pokarmu, aby  skutecznie opróżnić 
pierś i zwiększyć produkcję mleka.

TRZY TRYBY PRACY 



WODOODPORNY
Nasz elektroniczny laktator Neno Perfetto ma zdefiniowaną 
klasę wodopodnorności IPX 6, która sprawia, że nawet 
w przypadku zamoczenia urządzenia, zachowuje nadal 
swoje właściwości. Możesz zatem z powodzeniem myć 
go pod bieżącą wodą, a nawet używać pod prysznicem. 
To szczególnie cenne podczas nawału pokarmowego, 
gdy woda pozwala zrelaksować się i poszerzyć przepływ 
w kanalikach mlecznych.



PEŁNY ZESTAW
W zestawie z laktatorem Neno Perfetto 
otrzymujesz odporną na zarysowania butelkę 
wraz z podstawką, smoczkiem i zatyczką, 
welwetowy woreczek do przechowywania, 
lejki w dwóch rozmiarach: SLIM 21 mm 
i MEDIUM 24 mm, a także dwa wygodne 
woreczki do przechowywania pokarmu wraz 
z konektorem, które możesz także dokupić 
dodatkowo w zestawach po 20 sztuk. Dzięki 
temu rozwiązaniu możesz odciągać pokarm 
bezpośrednio do woreczka, aby móc go łatwo 
zamrozić.



Wszystkie lejki marki Neno zostały 
wykonane z wysokiej jakości miękkiego, 
japońskiego silikonu, który zapewnia 
najwyższy komfort odciągania. 
Do zestawu dołączono aż dwa 
rozmiary - 21 mm oraz 24 mm, 
abyś mogła jak najlepiej dopasować 
produkt do własnych piersi.

DELIKATNY LEJEK



Butelka z materiału premium - PPSU - jest w 
pełni bezpieczna dla dzieci i wolna od BPA. 
Ponadto, charakteryzuje się wysoką odpornością 
c iep lną  o raz  mn ie j s zą  podatnośc ią  
na uszkodzenia mechaniczne i ewentualne 
zarysowania.

BUTELKA PREMIUM



Marka Neno jest najczęściej polecana 
przez mamy, położne i certyfikowane 
doradczynie laktacyjne. 
Możesz mieć pewność, że to produkty 
najwyższej jakości, zgodne z aktualną 
wiedzą medyczną.

OTOCZONA OPIEKĄ



AKCESORIA 
I CZĘŚCI 
ZAMIENNE

Marka Neno posiada 
w swoim asortymencie cały 

wachlarz części zamiennych do 
laktatorów w postaci: zaworków, 

membran, rurek oraz wymiennych 
lejków. Wszystkie te elementy 
znajdziesz w wygodnym zestawie 
Neno Spare. To gwarancja prawidło-

wego działania laktatora, który 
będzie służył Ci przez 

długie lata.



DOPASOWANY DO CIEBIE
W każdej z trzech faz: 
stymulacji, aktywnego poboru pokarmu oraz mieszanej, 
laktator działa aż na 9 poziomach regulacji. 
To gwarancja skuteczności i efektywnego odciągania 
mleka.



ZABIERZ GO WSZĘDZIE
Ze względu na swój kompaktowy rozmiar oraz niewielką 
wagę, laktator Neno Perfetto z łatwością zmieści się do damskiej 
torebki. Możesz mieć go zawsze przy sobie i odciągnąć 
pokarm, gdy tylko poczujesz taką potrzebę. Szybkie i proste 
ładowanie USB-C oraz akumulator, który wystarcza na 
4 pełne cykle odciągania na jednym ładowaniu, dają 
Ci swobodę i pewność, że nic Cię nie zaskoczy.



Neno Perfetto 
to laktator z segmentu 

premium—unikalny design 
wzbogacony o złote elementy, welwetowe 

etui i piękne pudełko czynią go idealnym  
elementem wyprawki. To  także doskonały prezent 

na bybyshower dla bliskiej Ci osoby.  Bogaty asortyment marki 
Neno sprawia,  że w łatwy sposób zgromadzisz wszystkie produkty 

niezbędne do opieki nad noworodkiem.

POMYSŁ 
NA BABYSHOWER 
Z NENO



ELEGANCKI DESIGN
Zadbaliśmy nie tylko o funkcjonalność 
laktatora Neno Perfetto, ale również 
o jego design. Produkt jest nowoczesny 
i subtelny w swej kolorystyce, dzięki 
czemu z pewnością przypadnie 
do gustu najbardziej wymagającym 
Mamom.



ŁATWA
STERYLIZACJA

Neno Perfetto możesz sterylizować przy 
użyciu tradycyjnych metod z wykorzystaniem 
wrzątku lub skorzystać z profesjonalnych 
produktów przeznaczonych do odkażania 
(np. Neno Vita). Sterylizacja elementów 
laktatora przy użyciu naszego dedykowanego 
produktu zajmie Ci tylko 10 minut!



SEPARACJA MEDIÓW
Bezpieczeństwo ponad wszystko — 
ta idea przyświecała nam przy tworzeniu 
naszych laktatorów. 
Membrana oraz zaworek, stanowiące część 
zestawu, skutecznie zapobiegają przedostawaniu 
się mleka do silnika urządzenia. 
Membrana stanowi granicę między pompą 
a butelką,  zaś zaworek zapobiega cofaniu 
się pokarmu. Zastosowane rozwiązanie jest 
gwarancja higieny i zapobiega namnażaniu się 
bakterii w niepożądanych miejscach.



Dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu 

obsługa Neno Perfetto to przyjemność. 

Wystarczy jeden dotyk, aby zmienić tryb 

lub moc odciągania i dopasować prace 

urządzenia do Twoich potrzeb. Laktator 

zapamięta ustawienia i przy kolejnym 

użyciu uruchomi się zgodnie z Twoimi 

preferencjami.

WYSTARCZY DOTKNĄĆ



Technologia AIR SUCTION, wykorzystana w lejkach Neno, 
odpowiada za idealne odwzorowanie naturalnego odruchu ssania 
dziecka. To także gwarancja komfortu i wygody dla brodawki 
oraz efektywniejsze odciąganie pokarmu i zabezpieczenie przed 
uciskaniem przewodów wyprowadzających mleko.

TECHNOLOGIA AIR SUCTION



Laktator Neno Perfetto 
wyposażony jest w wydajną baterię 

litowo-jonową, która pozwala nawet na 2 
godziny pracy laktatora, czyli aż 4 pełne 
cykle odprowadzenia pokarmu trwające 

po 30 minut.  Z łatwością doładujesz 
baterię, gdziekolwiek będziesz. 

Wystarczy zwykły przewód USB-C.

DAJ SOBIE CZAS



Tryby pracy:

 Pojemność i rodzaj baterii:
Czas ładowania:
Czas pracy:
Wejście:
Wodoodporność:
Kabel ładujący:
Waga:
Kod EAN:
Kod CN:
Wymiary pudełka:
Waga pudełka:
PN: 
Zawartość zestawu:

DANE TECHNICZNE
Tryb stymulacji: 9 poziomów (L1-L9)
Tryb głębokiego odciągania: 9 poziomów (L1-L9)
Tryb mieszany: 9 poziomów (L1-L9)

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 1100 mAh

około 2 godziny

do 120 minut

5V  1A

IPX6

USB typ C

183 g

5902479673158

84141089

255x245x100 mm

1151g

NEN-MAM-LK011

NAGRODY DLA FIRMY KGK TRADE
Właściciela marki Neno:

Urządzenie pompujące, Kabel USB-C, Butelka na mleko,
2x Pokrywka lejka,  Lejek 21 mm i 24 mm ,  Zestaw 
ze smoczkiem, 1x Membrana, 1x Nakrętka butelki ,  
2x Zaworek, Instrukcja, 2x Woreczek do przechowywania 
pokarmu i 1x Konektor do laktatora ,  Aksamitny woreczek

Zadbaliśmy nie tylko o funkcjonalność 
laktatora Neno Perfetto, ale również 
o jego design. Produkt jest nowoczesny 
i subtelny w swej kolorystyce, dzięki 
czemu z pewnością przypadnie 
do gustu najbardziej wymagającym 
Mamom.


