
 

ultra air -tutti

 
Antaa vauvan ihon hengittää

6-18 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Kaksoispakkaus

 

SCF244/22

Kevyt ja hengittävä tutti
Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Rauhoita vauvaasi tutilla, joka antaa ihon hengittää. Philips Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot

pitävät ihon kuivana. Kevyt suojus mahdollistaa mahdollisimman hyvän ilmavirtauksen. Saatavilla eri värejä ja

malleja.

Kevyt ja hengittävä tutti

4 suurta ilma-aukkoa

Vauvan iho pysyy kuivempana

Pyöristetyt reunat tuntuvat miellyttävältä

Mukavan pehmeä ja sileä tutti

98 % vauvoista hyväksyy Philipsin ultra air -tutin*

Pintakuvioitu, silkinpehmeä tutti rauhoittaa hellästi

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa
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Kohokohdat

4 suurta ilma-aukkoa

ultra air -tutti takaa erinomaisen ilman

virtauksen ja antaa vauvan ihon hengittää.

Iho pysyy kuivempana

Tutin rakenne luo erinomaisen ilman

virtauksen, joten vauvan iho pysyy

kuivempana.

Miellyttävän tuntuiset pyöristetyt reunat

Erittäin kevyen ultra air -tutin suojuksen

pyöristetyt reunat lisäävät käyttömukavuutta.

Tutin hyväksyminen

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme

äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet

pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin

98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent

ultra soft- ja ultra air -tutit.

Silkinpehmeä pintakuvioitu tutti

Tutin silkinpehmeä, pintakuvioitu silikonitutti

rauhoittaa pikkuista hellästi.

Anatominen tutti

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto

suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja

ikeniä.

Kätevä sterilointi ja säilytys

ultra air -matkapakkaus toimii myös

sterilointilaitteena, joten sinun tarvitsee vain

lisätä vähän vettä ja laittaa se

mikroaaltouuniin. Tutti säilyy puhtaana

seuraavaa käyttöä varten.

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 air -tutti: 2 kpl

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Sterilointi- ja kantokotelo

Turvallisuus

Turvarengas

Ei sisällä BPA:ta

Hygienia

Helppo puhdistaa

Voidaan steriloida

Konepesun kestävä

 

* Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä

kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % vastaajista

kertoi vauvansa hyväksyvän ultra air- ja ultra soft -

tuteissa (0–6 kk ja 6–18 kk) käytetyt Philips Avent -

tuttiosat.

* Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

* Maailman suosituin tuttimerkki

* Vuoden 2014 valmistaja
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