
Elvie Curve
Draagbare manuele borstkolf

De Elvie Curve is een draagbare, siliconen borstkolf 
met variabele zuigkracht die zorgt voor het zachte 
kolven van de melk en het opvangen van  
ingeschoten melk voor ultiem comfort en gemak.

De eenvoudigste manier om te  

Kolven
Er zijn geen vervelende kleine onderdelen zodat de Elvie Curve 

gemakkelijk in het gebruik is. Gewoon op de siliconen buidel 

drukken om een natuurlijke zuigkracht op te wekken en tot 114 

ml melk per keer te kolven.

Draagbaar
Je plaatst de draagbare Elvie Curve discreet in je bh waardoor 

jij je handen vrij hebt en je geen zorgen hoeft te maken dat hij 

losraakt als je je kindje voedt.

Comfortabel
De Elvie Curve van soft-touch siliconen past perfect op de borst 

en heeft een ventiel om het niveau van de zuigkracht te regelen 

waardoor zelfs het kolven van borsten met veel melk comfortabel 

is. De Curve kan ook gemakkelijk worden verwijderd.

Veilig en duurzaam
De Elvie Curve is vaatwasserbestendig, BPA-vrij, gemaakt van 

voedselveilige siliconen en is perfect voor moeder en baby.
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Frame

Buidel

Afsluiter

Tepelgat

Vrouwen die borstvoeding geven kunnen de Elvie Curve  

gebruiken om zachtjes melk te kolven als hun borsten te vol 

voelen of wanneer melk inschiet terwijl ze met de andere 

borst voeden of kolven. Past om de rondingen van de borst 

en wordt in een bh gedragen waardoor de moeder haar melk 

moeiteloos kan kolven, haar handen vrij heeft en zich vrij kan 

bewegen.

Gebruiksaanwijzing
1. Steek de buidel in het frame.

2. Plaats je tepel in het midden van het tepelgat zonder  
dat deze de binnenkant van de buidel raakt. Het moet  
prettig aanvoelen.

3. Druk op de buidel om zuigkracht op te wekken. Als  
de opgewekte zuigkracht onaangenaam aanvoelt, druk  
je op de afsluiter om deze te openen en een beetje lucht  
te laten ontsnappen.

4. Controleer of je tepel nog steeds in het midden zit.

5. Breng de voedingsbh in de juiste positie en trek deze 
over de Elvie Curve. Zorg dat de Elvie Curve stevig tegen  
de borst aangedrukt blijft en nauw aansluit.

6. Druk op de buidel als na verloop van tijd de zuigkracht 
daalt tijdens het kolven zodat de melk blijft komen. Je kunt 
dit door je bh heen doen. Let goed op het melkniveau om te 
voorkomen dat de buidel overvol raakt.

Wat is natuurlijke zuigkracht?     s 
Natuurlijke zuigkracht is de druk die wordt opgewekt 
door met de hand (één of meerdere malen, naar keuze) 

op de siliconen borstkolf te drukken, in tegenstelling 

tot de voortdurend aangestuurde zuigkracht die wordt  

opgewekt door een standaard handkolf of elektrische kolf.



Hoeveelheid melk :            4 oz / 113,6 ml

Materialen :       Voedselveilige siliconen   
en BPA-vrij plastiek (PP)

Kleur :                             Wit

Afmetingen :                EMEA : L 11,30 x B 10,6 x H 5,7 cm 

                  VS : L 4,45 x W 4,17 x H 2,24 in

Gewicht :                     EMEA : 0,12kg

                                VS :  0,26 lbs

Garantle:             90 dagen
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Elvie Curve

Verpakking doos maat/gewicht :

EMEA VS

1 Verpakking
L 12 x B 6,5 x
H 13 cm  
0,225 kg

L 4,72 x W 2,56 x  
H 5,12 in
0,496 lbs

 
Verpakking doos maat/gewicht :

EMEA États-Unis

12 eenheden in 
omdoos

L 39,8 x B 24,8 x  
H 14,2 cm
2,99 kg

L 15,67 x W 9,76 x 
H 5,59 in 
6,59 lbs

1440 stuks
1 pallet

L 130 x B 110 x
H 156 cm  
400 kg

L 51,18 x W 43,30 x 
H 61,41 in
881,85 lbs

EAN Code 5060442520547

Land Van China

Logistieke specificaties
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MSRP  € 59.99


