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Нова гама електрически помпи за кърма
с технология Natural motion 

Категория КЪРМЕНЕ

Грижа за майката и детето



Нашата мисия относно 
кърменето

Да направим кърменето по-лесно, 
така че майките да могат да 
кърмят и да имат кърма толкова 
дълго, колкто искат

Нашето решение – електрически помпи:

 Правят изцеждането по-удобно и по-
комфортно

 Стимулират по-бързото производство на 
кърма



Вдъхновена от бебето.

Ефективна за мама



Учим се от най-добрия ученик...Природата

Според научната литература активното кърмене на бебето спомага за стимулиране на рефлекса за изхвърляне на 
мляко (РИМ) и е най-ефективен за оптимално отделяне на кърма

Натиск върху зърното за по-
бързо задействане на 

рефлекса за изхвърляне на 
мляко

Засмукването с уста на бебето 
създава натиск върху млечните 
канали за изхвърляне на мляко

Зърното се разтяга в устата на 
бебето

Елементите на природата... ... възпроизведени от нашата нова 
електрическа помпа за кърма

Свиваща се фуния, която непрекъснато 
стимулира зърното с тактилна стимулация 

(както прави бебето)

Мек, комфортен силиконов уплътнител, 
койго се огъва и адаптира, за да пасне на 

зърното

Силно засмукване (силен вакуум) с 
дизайн, който предотвратява загубата на 

вакуум



Нашата иновативна технология Natural motion 
с уникален мек, адаптиращ се уплътнител
Вдъхновена от уникалната комбинация на изцеждане 
и масаж, която бебето осъществява по време на 
кърмене, нашата нова технология natural motion / в 
превод: естествено движение/ успешно комбинира 
вакуум и стимулация на зърното за по-бързо потичане 
на кърмата

 Клинично доказана ефективност

 Мек, адаптиращ се универсален силиконов 
уплътнител, който пасва на всяка гърда /99,98%/

 Лесно се настройва от режим на стимулация в 
режим на изцеждане, точно както вашето бебе



Нова ера електрически помпи за 
кърма – сега те са…
• 20% по-бързи*, по-ефективни

Технология Natural motion, която комбинира вакуум и стимулация на зърното, за да осигури по-
бързо и естествено потичане на кърма

90% удовлетвореност от ефективността** 

• По-комфортни, по-нежни

Мек адаптиращ се силиконов уплътнител. 8 нива на стимулиране и 16 нива на изцеждане. 
Дизайн за изцеждане в изправена позиция на тялото (без да е необходимо навеждане напред)

90% удовлетвореност от комфорта на уплътнителя**

• Универсален размер; пасват на 99,98% от зърната. 
Мек, адаптиращ се силиконов уплътнител от една част, който се огъва и адаптира към гърдата

• Модерни, преносими и удобни 
Тих мотор, акумулаторна батерия (micro USB), лека, компактна и с функция “памет” – помпата 
запомня последните използвани настройки

* Клинични изследвания текат в момента – резултатиите са към ноември 2019 г.

** Топ 2 на базата на резултатите от предварителните клинични проучвания



Име на продукта – Код /
Характеристики

Единична електрическа помпа 
Natural Motion –

00А.0565.001

Единична електрическа помпа 
Natural Motion Premium –

00А.0566.001

Двойна електрическа помпа 
Natural Motion Premium –

00А.0567.001

Мек, стимулиращ и адаптиращ се 
силиконов уплътнител 

✔ ✔ ✔

Позволява изцеждане в изправена 
позиция

✔ ✔ ✔

8 нива на стимулиране + 
16 нива на изцеждане

✔ ✔ ✔

Функция „nамет“ ✔ ✔ ✔

Функция „пауза“/ „старт“ ✔ ✔ ✔

USB ✔ ✔ ✔

Дисплей с таймер ✔ ✔

Презареждаща се батерия ✔ ✔

Несесер ✔

Чанта за пренасяне ✔

Продукт за лична употреба 
/не-медицински продукт/

✔ ✔ ✔

Видове помпи

359 лв*279 лв* 599 лв*

*Посочените дребнови цени са препоръчителни. Всеки търговец сам определя своя собствена цена на дребно.



Най-важните причини за изборХарактеристики

Малко части, лесни за сглобяване и почистване.
Хигиенична затворена система – няма достъп на кърма до 
силиконовия маркуч за вакуум

8 нива за стимулиране и 16 нива за изцеждане, 
за персонализирано преживяване

Дизайн, който позволява изцеждане в изправена позиция, 
без да е необходимо навеждане напред

Тих мотор за дискретно изцеждане където и да сте

Функция “памет” – запазва последните използвани 
настройки



Насладете се на допълнително удобство
с нашите Premium версии

Нашата Единична/Двойна електрическа помпа Premium има:

Презареждаща батерия

за лесна употреба в движение; помага на майката да се наслаждава на 
допълнителното удобство с общо време на до три изцеждания без 
достъп до електричество (общо време: 1 час за единична електрическа, 30 минути 

за двойна електрическа помпа )

Дисплей с таймер

Проследява времето на изцеждане /за допълнително удобство особено 
при жени, които стават майки за първи път/

Задвижващ блок на Единична/ Двойна 
електрическа помпа - Premiium



Изцеждане навън - решение за динамичната
модерна майка в свеж дизайн и цвят

Включени аксесоари за 
пътуване към Двойна 
електрическа помпа Natural 
Motion

• 1x Чанта за пренасяне

• 1x Несесер



Какво включва опаковката на всяка помпа:
Единична електрическа помпа 

Natural Motion –
00А.0565.001

Единична електрическа помпа 
Natural Motion Premium –

00А.0566.001

Двойна електрическа помпа Natural 
Motion Premium –

00А.0567.001

1x Задвижващ блок 1x Задвижващ блок 1x Задвижващ блок

1x Комплект за изцеждане 1x Комплект за изцеждане 1x Комплект за изцеждане (двоен)

1x Шише Natural (125 ml)  с биберон 
за новородено Natural 0м+

1x Шише Natural (125 ml)  с биберон 
за новородено Natural 0м+

2x Шише Natural (125 ml)  с биберони
за новородено Natural 0м+

1x Уплътняващ диск 1x Уплътняващ диск 2x Уплътняващ диск

1x Предпазен капак 1x Предпазен капак 2x Предпазен капак

2x Еднократни подплънки за гърди 2x Еднократни подплънки за гърди 2x Еднократни подплънки за гърди

1x Micro-USB адаптор 1x Micro-USB адаптор 1x Micro-USB адаптор

1x Инструкция за употреба 1x Инструкция за употреба 1x Инструкция за употреба

1x Изолиращ несесер

1x Чанта за пренасяне



Комплект Електрическа помпа Natural Motion с шишета, Via, несесер - 00A.0560.001

Вашият първи комплект електрическа 

помпа за кърма

• Eдинична електрическа помпа Natural Motion

• 1x Шише Philips AVENT Natural 125 мл с биберон 

за новородено Natural 0м+ и уплътняващ диск

• 1 x Шише Philips AVENT Natural 260 мл с биберон 

Slow Natural 1м+и уплътняващ диск

• 5 x Контейнери за съхранение на кърма с капак

VIA 180 ml;

• 1 x Адаптор за контейнери

• 2 x Еднократни подплънки за гърди

• 1 х Термо изолиращ несесер 

309 лв*

Комплект 
съвместими, 

допълващи се 
продукти

*Посочените дребнови цени са препоръчителни. Всеки търговец сам определя своя собствена цена на дребно.



Опаковки

Единична електрическа помпа 
Natural Motion Premium

Единична електрическа помпа 
Natural Motion

Двойна електрическа помпа 
Natural Motion Premium



Единична ел.помпа 
Natural  Motion

Единична ел.помпа 
Natural  Motion
Premium

Двойна ел.помпа 
Natural  Motion 
Premium

Електрическа помпа 
Еasy Comfort

Eлектрическа
помпа Comfort

Двойна ел. 
помпа Comfort

Начин на изцеждане Тактилна симулация Тактилна симулация Тактилна симулация Тактилна симулация Тактилна с-ия Тактилна с-ия

# мотори 1 1 2 1 1 2

Максим.вакуум при изцеждане (mb) 360 360 360 300

# изсмуквания в минута в режим на изцеждане 80 80 80 51

# настройки (стимулация + изцеждане) 8 + 16 8 + 16 8 + 16 4 + 4 1+3 1+3

Време за изцеждане (1 / 2 гърди) 12 / 24 мин 12 / 24 мин 12 / 12 мин 14 / 28 мин

Памет на последните настройки √ √ √ -

Плавен старт √ √ √ - √

Автомат. превключване Стим / Изц √ √ √ -

Плавно превключване Стим / Изц √ √ √ -

Опция за батерии АА - - - √

Презареждаща се батерия - √ √ -

# пълно изцеждане на гърдите с едно 
зареждане

- >3 изцеждания >3 изцеждания -

Пауза / Таймер √ / - √ / √ √ / √ √ / √

Несесер / Чанта за пренасяне - / - - / - - / √ - / - -/- - / √

USB захранващ порт √ √ √ - - -

Сравнение на функциите


