
ultra air -tutti

 
Erittäin tukeva tutti

Yli 18 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Kaksoispakkaus

 
SCF349/11

Kevyt ja hengittävä tutti herkälle iholle
Erinomainen kehittyville hampaille ja ikenille

Rauhoita lastasi tutilla, joka antaa ihon hengittää ja tukee hampaiden kehittymistä. ultra air -tutissa (yli 18 kk) on

erityisen suuret ilma-aukot, jotka pitävät herkän ihon pehmeänä ja kuivana sekä erityisen tukeva tutti, joka sopii

kehittyville hampaille ja ikenille.

Pitää vauvan ihon pehmeänä ja kuivana

Antaa ihon hengittää

Hellävarainen iholle

Suunniteltu erityisesti kehittyville hampaille ja ikenille

Suojaa kitalaen, hampaiden ja ikenien luonnollista muotoa.

Silkinpehmeä tutti on erittäin miellyttävä

Sopiva pintakuviointi takaa mukavan olon

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa

Ammattilaisen vinkkejä rauhoittumiseen

Opi, kuinka vieroitat pikkuisesi tutista



ultra air -tutti SCF349/11

Kohokohdat Tekniset tiedot

Hyvä ilmanvaihto

Erityisen suuret ilma-aukot parantavat

ilmanvaihtoa ja pitävät vauvasi ihon

pehmeänä ja kuivana.

Kevyt, pyöristetty suojus

ultra air -tutissa on kevyt suojus ja pyöristetyt

reunat, joten sitä on erittäin mukava käyttää.

Anatominen, erittäin tukeva tutti

Symmetrinen tuttimme suojaa vauvasi

kitalaen, hampaiden ja ikenien luonnollista

muotoa. Se on myös erittäin tukeva, jolloin se

sopii kehittyvään suuhun.

Silkinpehmeä tutti

Kaikki ultra air -tutissa on tehty tuntumaan

kevyeltä ja miellyttävältä, myös silkinpehmeä

tutti.

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.

Ammattilaisen vinkkejä

Kun tutista vieroittaminen tulee

ajankohtaiseksi, saat hyödyllisiä vinkkejä

lastenpsykologilta osoitteessa

www.philips.com/sootherfree.

 

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

 

* Ei kestä puremista! Tutti on tukevampaa silikonia kuin

ultra air (6–18 kk) -tutti

* Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

* Maailman suosituin tuttimerkki
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