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Luonnollinen tapa aloittaa pulloruokinta
Tuttipullo- ja tuttipakkaus

Käytännöllinen valikoima, johon kuuluu 4 Natural-tuttipulloa (2 kpl 125 ml ja 2 kpl

260 ml), pullo- ja tuttiharja sekä läpinäkyvä valkoinen tutti (0–6 kuukautta). Uuden

pullon ansiosta pulloruokinta on entistä luonnollisempaa ja rinta- ja

pulloruokinnan yhdistäminen on helppoa.

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Miellyttävämpi ruokinta, tyytyväisempi vauva

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene

kasaan

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Helppo tarttua kiinni ja pidellä joka suunnasta

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Muita etuja

Anatominen tutti

Kaareva harja helpottaa puhdistamista

Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuotteiden kanssa

Helppo käyttää ja puhdistaa, kokoaminen on yksinkertaista

Näissä pulloissa ei ole käytetty BPA:ta*
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Kohokohdat

Luonnollinen ote

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä

Mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä

ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan.

Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä

mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä venttiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää

koliikkia ja epämukavuutta päästämällä

syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan

vatsaan.

Ergonominen muotoilu

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta pullosta saa

hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan

pienillä käsillä.

Anatominen tutti

Anatominen, läpinäkyvä tutti taipuu ja

myötäilee lapsen suun, hampaiden ja ikenien

luonnollista kehitystä. Kaikki tutit on

valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja

hajuttomia.

Erinomainen yhteensopivuus

Uusi Philips Avent Natural -tuttipullo on

yhteensopiva Philips Avent -malliston

tuotteiden kanssa, lukuun ottamatta Classic-

pulloja ja -kahvoja. Suosittelemme, että

Natural-pulloissa käytetään ainoastaan

Natural-tutteja.

Kaareva harja

Muotoiltu kädensija ja kaareva harja auttavat

puhdistamaan leveäkaulaiset pullot, tutit ja

syöttövälineet tehokkaasti.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja

puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän,

joten kokoaminen on yksinkertaista.

Näissä pulloissa ei ole käytetty BPA:ta*

Uudet Philips Avent Natural -pullon materiaali

ei sisällä BPA:ta* (polypropyleeni).
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Pullo: Ei BPA:ta*, Polypropeeni

Tutti: Ei BPA:ta*, Silikoni

Sisältö

Tuttipullo: 4 kpl

Pullo- ja tuttiharja: 1 kpl

Läpinäkyvä tutti: 1 kpl

Pullo

Materiaali: Ei BPA:ta*

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä kaula

Helppokäyttöinen

Pullon käyttö: Helposti pideltävä, Helppo

koota, Helppo puhdistaa

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

Toiminnot

Ote: Helppo tapa yhdistää rinta- ja

pulloruokinta, Luonnollinen ote

Tutti: Erittäin pehmeä ja joustava tutti,

Mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Koliikkia ehkäisevä venttiili: Koliikkia

ehkäisevä järjestelmä

Ominaisuudet

Voidaan steriloida
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