
Natural-tuttipullo

 
1 pullo

330 ml

Keskinopean virtauksen tutti

Yli 3 kk

 

SCF696/17 Helppo yhdistää rintaruokintaan
Luonnollinen ote

Tämä uusi tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että

sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin

rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Pullo ei sisällä BPA:ta*

Äitien valinta vuodesta 1984 lähtien

Miellyttävämpi ruokinta, tyytyväisempi vauva

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene

kasaan

Saatavana erikokoisina

Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Helppo tarttua kiinni ja pidellä joka suunnasta

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Helppo käyttää ja puhdistaa, kokoaminen on yksinkertaista



Natural-tuttipullo SCF696/17

Kohokohdat

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.

Pullo ei sisällä BPA:ta*

Philips Avent Natural -pullon materiaali

(polypropeeni) ei sisällä BPA:ta*.

Eri kokoja

Philips Avent Natural -tuttipulloja on neljää eri

kokoa: 60 ml, 125 ml, 260 ml ja 330 ml.

Pulloja voi ostaa yksittäin tai

monipakkauksissa.

Ergonominen muotoilu

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta pullosta saa

hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan

pienillä käsillä.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja

puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän,

joten kokoaminen on yksinkertaista.

Kasvaa vauvan kanssa

Philips Avent Natural -tuttipullo on

yhteensopiva Philips Avent -malliston

tuotteiden kanssa, lukuun ottamatta Classic-

pulloja ja -kahvoja. Suosittelemme, että

Natural-pulloissa käytetään ainoastaan

Natural-tutteja.

Äitien käyttämä

Vuodesta 1984 lähtien Philips Avent on

suunnitellut ja valmistanut tuotteita, jotka ovat

luonnon inspiroimia ja jotka on kehitetty

laajojen tutkimusten ja kliinisten testien avulla.

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.



Natural-tuttipullo SCF696/17

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Tuttipullo: 1 kpl

Pullo

Materiaali: Ei BPA:ta*

Kapasiteetti: 330 ml

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä suuaukko

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen: Helppo koota, Helppo

puhdistaa, Helposti pideltävä, Kestää

konepesun ja lämmityksen mikroaaltouunissa

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0-12 kuukautta

Toiminnot

Ote: Helppo tapa yhdistää rinta- ja

pulloruokinta

Tutti: Mukavuutta lisäävä kohokuviointi,

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä, Erittäin

pehmeä ja joustava tutti, Luonnollinen ote

 

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