
 

Natural-tuttipullo

 
1 pullo

260 ml

Hitaan virtauksen tutti

Yli 1 kk

 

SCF070/22

Helppo yhdistää rintaruokintaan
Luonnollinen ote

Natural-tuttipullon erittäin pehmeä tuttiosa mukailee oikean rinnan muotoa, joten

vauva saa siitä helposti otteen. Leveän rinnanmuotoisen tuttiosan joustava

spiraalirakenne ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi helpottavat rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä.

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Miellyttävämpi ruokinta, tyytyväisempi vauva

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta

Muita etuja

Saatavana eri virtausnopeuksia

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Helppo käyttää ja puhdistaa, kokoaminen on yksinkertaista

Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuotteiden kanssa

Pullo ei sisällä BPA:ta*



Natural-tuttipullo SCF070/22

Kohokohdat

Luonnollinen ote

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja

pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Erittäin pehmeä tutti

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee

rinnan tuntua.

Joustava spiraalimuoto

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta

lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu

kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja

ilman keskeytyksiä.

Koliikkia ehkäisevä venttiili

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman

pääsyn vauvan vatsaan, mikä vähentää

koliikkia ja epämukavuutta.

Oikean tutin valitseminen

Philips Avent Natural -valikoimaan kuuluu

erilaisia tutteja, jotta voit säädellä maidon

virtausnopeutta ja tuttiosan pehmeyttä lapsen

kasvun mukaan.

Ergonominen muotoilu

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta pullosta saa

hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan

pienillä käsillä.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja

puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän,

joten kokoaminen on yksinkertaista.

Erinomainen yhteensopivuus

Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien

osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan

tuotteen.

Pullo ei sisällä BPA:ta*

Philips Avent Natural -pullon materiaali

(polypropeeni) ei sisällä BPA:ta*.

 



Natural-tuttipullo SCF070/22

Tekniset tiedot

Materiaali

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Tuttipullo: 1 kpl

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä suuaukko

Helppokäyttöinen

Pullon käyttö: Helposti pideltävä, Helppo

koota, Helppo puhdistaa

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0-12 kuukautta

Toiminnot

Ote: Luonnollinen ote, Helppo tapa yhdistää

rinta- ja pulloruokinta

Tutti: Erittäin pehmeässä ja joustavassa

tutissa on mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Koliikkia ehkäisevä venttiili

 

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

* Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia

aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty

ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan

ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus

ja levottomuus.
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