Maakohtainen myyntiesite Suomi (2017, Marraskuu 21)
Classic-tutti
• Mukava tutti
• 0-6 kk
• Anatominen, ei sisällä BPA:ta
• Kaksoispakkaus

SCF172/50

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
Värikäs kuviollinen tutti
Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden
kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.
Hyödyt

Mukavan pehmeä silikonitutti
• Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*
• Tukee lapsen hampaiden kehittymistä

• Turvarengas helpottaa käsittelyä
• Kiinninapsautettavan suojuksen ansiosta tutti on helppo pitää
puhtaana

Taattua laatua

Helppo puhdistaa

• Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

• Voidaan helposti steriloida hygieeniseksi

Turvallisuus ja hygienia

Ominaisuudet
Tutin hyväksyminen

Turvarengas

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa
ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä
kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös
itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!
Hygieeninen kiinninapsautettava suojus

Anatominen tutti

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa lapsen kitalakea, hampaita ja
ikeniä niiden kasvaessa.
Valmistettu Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on
valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Napsauta suojus paikalleen, kun tutti ei ole käytössä, jotta tuttiosa pysyy
kunnossa ja puhtaana.
Helppo steriloida

Tutin puhdistaminen on erittäin helppoa: käytä steriloimislaitetta tai upota
kiehuvaan veteen.

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.

Sisältö
Classic-tutti

2 kpl

Turvallisuus
Turvarengas
Ei sisällä BPA:ta

Kyllä
Kyllä

Hygienia
Helppo puhdistaa
Voidaan steriloida
Konepesun kestävä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Pakkauksen mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä

11,50 cm
10,40 cm
4,80 cm
0,02 kg
0,06 kg
08710103658788
1

Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

GB
392690

Sisäpakkaus
Kuluttajapakkausten
määrä
GTIN/EAN

1
28710103830485

Ulompi pakkaus
Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

17,10 cm
11,60 cm
13,90 cm
0,39 kg
18710103830488
6

Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.
2017, Marraskuu 21

* Maailman suosituin tuttimerkki
* Vaihda tutti säännöllisesti hygieniasyistä
* Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
* Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä
* Vuoden 2014 valmistaja
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