
 

Ultra Soft
 

Erittäin pehmeä ja joustava

0-6 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Kaksoispakkaus

 

SCF211/20

Pehmein mahdollinen tutti lapsen herkälle iholle*
Joustava suojus on miellyttävä käyttää

Philips Avent ultra soft -tutin pehmeä ja joustava suojus mukailee vauvan kasvoja. Näin tutti aiheuttaa

vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä, ja vauvan olo on mukavampi.

FlexiFit-suojaustekniikka

Pehmeä, joustava suojus vähentää ihoärsytystä ja jälkiä

Pyöristetty suojus tuntuu miellyttävältä joka päivä

Mukavan pehmeä ja sileä tutti

98 % vauvoista hyväksyy pintakuvioidut ultra soft -silikonitutit*

Pintakuvioitu, silkinpehmeä tutti rauhoittaa hellästi

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Sterilointi- ja kantokotelo

Sterilointi mikroaaltouunissa on turvallista ja helppoa

Steriloi helposti ja luotettavasti 3 minuutissa



Ultra Soft SCF211/20

Kohokohdat

Joustava, pehmeä suojus

Herkkä iho tarvitsee erityishuomiota. FlexiFit-

tekniikkamme ansiosta suojus mukailee

vauvan kasvojen muotoja ja tuntuu mukavalta.

Se vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.

Pyöristetty suojus

Pyöristetty suojus vähentää painetta ja tuntuu

mukavalta lapsen poskilla.

98 % hyväksyy silikonitutit

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme

äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet

pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja

98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent

ultra soft -tutit.

Silkinpehmeä pintakuvioitu tutti

Tutin silkinpehmeä, pintakuvioitu silikonitutti

rauhoittaa pikkuista hellästi.

Anatominen tutti

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto

suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja

ikeniä.

Sterilointi- ja kantokotelo

Kantokotelossa voit steriloida tutin

mikroaaltouunissa ja säilyttää tuttia

hygieenisesti myös matkoilla.

Kotelo helpottaa sterilointia

Aseta hyvin huuhdellut tutit koteloon, lisää 25

ml vettä ja kuumenna mikroaaltouunissa 750–

1000 watin teholla 3 minuutin ajan. Anna

jäähtyä 5 minuutin ajan ja kaada vesi pois.

Tutit ovat käyttövalmiita.

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

ultra soft -tutti: 2 kpl

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Sterilointi- ja kantokotelo

Turvallisuus

Turvarengas

Ei sisällä BPA:ta

Hygienia

Helppo puhdistaa

Voidaan steriloida

Konepesun kestävä

 

* Kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten ja äitien

kanssa

* Yhdysvalloissa vuosina 2016-2017 tehdyissä

kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi

vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra

air- ja ultra soft -tutit.

* Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

* Maailman suosituin tuttimerkki

* Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa

kehitysvaiheissa

* 85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että

tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa

muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton

tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017
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