Freeﬂow-tutit
Rauhoittava, tehokas
ilmankulku
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
1 kpl/pakkaus

SCF178/13

Hoida ihoa hellävaraisesti ilmalla
Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta
Philips Avent Freeﬂow -tutti antaa vauvan ihon hengittää. Suojuksen 6 ilma-aukkoa takaavat erinomaisen
ilmankierron, mikä vähentää ihoärsytystä. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden
kehitystä.
Ilman kulku
Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta
Mukavan pehmeä silikonitutti
Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*
Tukee hampaiden luonnollista kehitystä
Taattua laatua
Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa
Turvallisuus ja hygienia
Turvarengas helpottaa käsittelyä
Kiinninapsautettavan suojuksen ansiosta tutti on helppo pitää puhtaana
Helppo puhdistaa
Voidaan helposti steriloida hygieeniseksi
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Kohokohdat
Ilman kulku

Valmistettu Isossa-Britanniassa

Helppo steriloida

Erityisesti pienten lasten ihon tarvitsee päästä
hengittämään. Suojuksen 6 ilma-aukkoa
takaavat erinomaisen ilmankierron, mikä
vähentää ihoärsytystä.

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

Soothie-tutin ja muiden tuttien puhdistaminen
on erittäin helppoa: käytä steriloimislaitetta tai
upota kiehuvaan veteen.

Turvarengas
Tutin hyväksyminen

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

Napsauta suojus paikalleen, kun tutti ei ole
käytössä, jotta tuttiosa pysyy kunnossa ja
puhtaana.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto
suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja
ikeniä.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää
kustannuksia, energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden
ympäristöystävällisyyttä on parannettu
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:
energiansäästö, pakkausmateriaalit,
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys
ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä
luotettavuus.
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Tekniset tiedot
Sisältö
Freeﬂow-tutti: 1 kpl

Turvallisuus
Turvarengas
Ei sisällä BPA:ta
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Hygienia
Helppo puhdistaa
Voidaan steriloida
Konepesun kestävä

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

