Maakohtainen myyntiesite Suomi (2019, Heinäkuu 12)
Natural-tutti
• 2 kappaletta
• Säädettävä virtaus
• Yli 3 kk

SCF045/27

Helppo yhdistää rintaruokintaan
Luonnollinen ote
Erittäin pehmeän tuttiosan uurteet estävät sen painumisen kasaan. Kohokuviointi lisää mukavuutta ja rinnanmuotoisesta tutista
vauva saa oikeanlaisen otteen. Edistää rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
Hyödyt

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta
• Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista
• Pehmeä ja sileä silikoni mukautuu vauvan muuttuviin tarpeisiin

Miellyttävämpi ruokinta, tyytyväisempi vauva
• Joustavan tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

• Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia ja
levottomuutta

Muita etuja
• Saatavana eri virtausnopeuksia

Ominaisuudet
Luonnollinen ote

Koliikkia ehkäisevä venttiili

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja
pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan, mikä vähentää
koliikkia ja epämukavuutta.

Pehmeää ja sileää silikonia

Oikean tutin valitseminen

Puremista kestävä ja sileäpintainen tutti on suunniteltu vauvan muuttuviin
tarpeisiin.
Joustava rakenne ei painu kasaan

Philips Avent Natural -valikoimaan kuuluu erilaisia tutteja, jotta voit säädellä
maidon virtausnopeutta ja tuttiosan pehmeyttä lapsen kasvun mukaan.

Tutin sisäpuolen kohokuviointi ja uurteet estävät sen painumisen kanssa, joten
syöttämiseen ei tule turhia taukoja.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Alkuperämaa
Iso-Britannia

Pakkauksen mitat
Kyllä

Materiaali
Tutti

Silikoni
Ei BPA:ta*

Sisältö
Pehmeä säädettävän
virtauksen tutti

2 kpl

Kehitysvaiheet
Vaiheet

Yli 3 kk

Toiminnot
Ote
Koliikkia ehkäisevä
venttiili
Tutti

Luonnollinen ote
Helppo tapa yhdistää rinta- ja
pulloruokinta
Kyllä

Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä
Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

13,50 cm
6,00 cm
6,00 cm
0,03 kg
0,05 kg
08710103874041
1
GB
392490

Ulompi pakkaus
Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

23,30 cm
15,00 cm
6,90 cm
0,35 kg
18710103874048
6

Pehmeässä ja joustavassa tutissa on
mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.
2019, Heinäkuu 12

* 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
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