
Natural-tutti

 

2 kappaletta

Vastasyntyneelle

Yli 0 kk

 

SCF651/27

Luonnollista pulloruokintaa
Muotoiltu Avent-tutti

Tämä uusi tutti tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle.

Innovatiivisesti muotoillusta tutista saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin

rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Miellyttävämpi ruokinta, tyytyväisempi vauva

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene

kasaan

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

0 % BPA:ta (ei sisällä bisfenoli-A:ta)

Tutti ei sisällä BPA:ta

Muita etuja

Eri virtausnopeuksia miellyttävään syöttöön

Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuttipullon kanssa



Natural-tutti SCF651/27

Kohokohdat Tekniset tiedot

Luonnollinen ote

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä

Mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä

ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan.

Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä

mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä venttiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää

koliikkia ja epämukavuutta päästämällä

syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan

vatsaan.

Ei sisällä BPA:ta

Tämä tutti on valmistettu silikonista – ei sisällä

BPA:ta (komission direktiivin 2011/8/EU

mukaisesti)

Eri virtausnopeuksia

Philips Avent tarjoaa neljä eri virtausnopeutta

vauvan kasvun mukaan. Ikäsuositukset ovat

arvioita, sillä vauvat kehittyvät eri tahtiin.

Philips Avent -valikoimassa on

vastasyntyneen tuttipullo, jossa on 1 reikä (yli

0 kk), hitaan virtauksen tutti, jossa on 2 reikää

(yli 1 kk), keskinopean virtauksen tutti, jossa on

3 reikää (yli 3 kk) ja nopean virtauksen tutti,

jossa on 4 reikää (yli 6 kk). Tutit ovat saatavana

kahden tutin pakkauksissa.

Yhteensopiva Natural-pullon kanssa

Suosittelemme, että Natural-pulloissa

käytetään ainoastaan Natural-tutteja.

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 2 kpl

Muotoilu

Tutin muotoilu: Rinnanmuotoinen tutti,

Mukavuutta lisäävä kohokuviointi, Erittäin

leveä

Tutti

Virtausnopeus: Vastasyntyneelle

Reiät: 1 reikä

Kuukaudet: Yli 0 kk

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

Toiminnot

Ote: Helppo tapa yhdistää rinta- ja

pulloruokinta, Luonnollinen ote

Tutti: Mukavuutta lisäävä kohokuviointi,

Erittäin pehmeä ja joustava tutti

Koliikkia ehkäisevä venttiili: Koliikkia

ehkäisevä järjestelmä

* 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
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