
Tuttipullo
 

Advanced Classic

330 ml

 

SCF666/17 Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä**

Itkuisuus on lasten tavallisin levottomuuden oire. Philips AVENT Advanced Classic

-pullo vähentää huomattavasti koliikkia*** ja itkuisuutta. Varsinkin yöllinen

itkeskely vähenee.**

Vähentää itkuisuutta ja epämukavuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Yksiosainen koliikkia ehkäisevä venttiilijärjestelmä

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Erittäin kestävä

Hunajansävyinen PES-muovi kestää, eikä sisällä BPA:ta

Helppo puhdistaa

Helppo puhdistaa, koska osia on vain kolme

Kasvaa lapsen tarpeiden mukana

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia



Tuttipullo SCF666/17

Kohokohdat Tekniset tiedot

Vähentää itkuisuutta huomattavasti

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi

hyvinvoinnille. Kliinisessä

satunnaistutkimuksessa selvitettiin,

vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan

käyttäytymiseen. Philips AVENT Classic -

tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta

noin 28 minuuttia päivässä verrattuna

vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05).

Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Ainutlaatuinen koliikkia ehkäisevä venttiili

Vauvan syödessä AVENT-tutin ainutlaatuinen

reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan

vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa rinnan

imemisen tapaan.

Kasvaa lapsen tarpeiden mukana

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista

tuttia.

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

Tämä pullo on valmistettu PES-muovista - ei

sisällä BPA:ta

Helppo puhdistaa

Philips AVENT -tuttipullossa on vain kolme

osaa, joten se on helppo puhdistaa, sekä

suojus hygieenistä säilyttämistä ja kuljetusta

varten. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa

verrattiin Philips AVENT -pulloa toiseen

johtavaan merkkiin vuoden ajan. Äidit olivat

selvästi tyytyväisempiä Philips AVENT -pullon

puhdistamisen (p=0,04) ja kokoamisen

helppouteen (p=0,02).

Hunajansävyistä PES-muovia

Kestävä pullo on valmistettu

hunajansävyisestä PES-muovista, joka ei

sisällä BPA:ta (0% bisfenoli-A:ta)

Alkuperämaa

Englanti: KYLLÄ

Materiaali

Ei BPA:ta*: KYLLÄ

Sisältö

Advanced Classic -pullo: 1 kpl

Säädettävän virtauksen tutti: 1 kpl

Pullo

Kapasiteetti: 330 ml

Materiaali: Erittäin kestävä, Ei sisällä BPA:ta

Muotoilu

Pullon muotoilu: Helppo puhdistaa, Helppo

koota, Helposti pideltävä, Leveä kaula

Toiminnot

Koliikkia ehkäisevä venttiili: Yksiosainen

venttiili

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

 

* * Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä

vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla,

joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus:

Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

* ** Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä

Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän

koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla

ruokituilla, erityisesti yöllä.
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