
ultra air -tutti

 
Pimeässä hohtava nuppi

0-6 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

Kaksoispakkaus

 
SCF376/11

Kevyt ja hengittävä tutti
Helppo löytää pimeässä

Rauhoita vauvasi tutilla, joka antaa ihon hengittää ja joka on helppo löytää pimeässä. Öisin käytettävän Philips

Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot pitävät ihon kuivana, ja siinä on pimeässä hohtava nuppi, joten

löydät sen, kun valot on sammutettu.

Pitää vauvan ihon pehmeänä ja kuivana

Antaa ihon hengittää

Helppo löytää yöllä

Helppo löytää valojen ollessa sammutettuina

Silkinpehmeä tutti on erittäin miellyttävä

Sopiva pintakuviointi takaa mukavan olon

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Suojaa kitalaen, hampaiden ja ikenien luonnollista muotoa.

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa

Steriloi ja säilytä samassa kätevässä kotelossa



ultra air -tutti SCF376/11

Kohokohdat Tekniset tiedot

Hyvä ilmanvaihto

Erityisen suuret ilma-aukot parantavat

ilmanvaihtoa ja pitävät vauvasi ihon

pehmeänä ja kuivana.

Hohtaa pimeässä

ultra air -tutin pimeässä hohtavan nupin avulla

löydät tutin nopeasti ilman, että sinun tarvitsee

sytyttää valoja.

Silkinpehmeä tutti

Kaikki ultra air -tutissa on tehty tuntumaan

kevyeltä ja miellyttävältä, myös silkinpehmeä

tutti.

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat

ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme

vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa

hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air

-tutit.

Hampaiden terve kehitys

Pidä huolta lapsesi hampaiden kehityksestä

symmetrisellä tutilla, joka suojaa kitalaen,

hampaiden ja ikenien luonnollista muotoa.

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.

 

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

 

* Lataa ultra air -yötuttia päivän- tai huoneenvalossa

vähintään tunnin ajan

* 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
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