Maakohtainen myyntiesite Suomi (2019, Kesäkuu 28)
Koliikkia ehkäisevä AirFree™-venttiili
• 1 pullo
• 260 ml
• Hitaan virtauksen tutti
• Yli 1 kk

SCF813/14

Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja
refluksia*
Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva
nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
Hyödyt

Estää vauvaa nielemästä ilmaa
• Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen
pystyasennossa on helppoa
• Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja levottomuutta*
• Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja
levottomuutta*

Helppo käyttää ja puhdistaa!

• Yksiosainen AirFree™-aukko on helppo puhdistaa ja koota
• Helppokäyttöinen
• Tutin muoto takaa tukevan otteen

Lisäedut
• Käytä tuttipulloa AirFree™-aukon kanssa tai ilman
• Tutteja on saatavilla eri virtausnopeuksilla
• Yhdistele muihin Philips Avent -tuotteisiin

Ominaisuudet
Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona

Vapaus valita

Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi
juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään
refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja
lapselle.

Voit käyttää koliikkia ehkäisevää Philips Avent -tuttipulloa AirFree™-aukon
kanssa tai ilman sitä. AirFree™-aukko on yhteensopiva 125, 260 ja 330 ml:n
koliikkia ehkäisevien Philips Avent- ja Classic+-tuttipullojen kanssa.

Estää vauvaa nielemästä ilmaa

Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee
vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja
kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.

Muotoiltu takaa tukevan otteen

Tutin muoto takaa tukevan otteen, ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen
kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
Oikean tutin valitseminen

Vähentää koliikkia ja levottomuutta*

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää
koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön
muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä
voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.

Vauvan kasvaessa juomatkin muuttuvat. Valitse tutti, jonka virtausnopeus on
sopiva lapsen kehitykselle. Koliikkia ehkäiseviä Philips Avent- ja Classic+tuttipulloja voi käyttää AirFree™-aukon kanssa tai ilman sitä – mutta käytä sitä
vain koliikkia ehkäisevien Philips Avent- ja Classic+-tuttipullojen kanssa.
Kehittyy lapsen kanssa

Helppo puhdistaa ja koota

AirFree™-aukko on helppo yhdistää mihin tahansa koliikkia ehkäisevään Philips
Avent- ja Classic+-tuttipulloon. Lisäksi puhdistaminen on helppoa pullon
leveän kaulan ansiosta, ja puhdistettavia osia on vain muutama.

Koliikkia ehkäisevät tuttipullot on suunniteltu niin, että ylä- ja alaosien
yhdistely on helppoa. Näin voit edetä tuttipullosta harjoittelumukiin ja
nokkamukiin vähemmillä osilla.

Helppokäyttöinen

Aloita täyttämällä tuttipullo maidolla. Aseta AirFree™-aukko paikalleen ja
kierrä tuttiosa kiinni. Täytä tuttiosa maidolla kääntämällä tuttipulloa. Varmista,
että AirFree™-aukko pysyy ylhäällä. Tutti on aina täynnä maitoa
syöttöasennosta riippumatta.

Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.
2019, Kesäkuu 28

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Alkuperämaa
Iso-Britannia

Helppokäyttöinen

Kyllä

Yhteensopivuus

Materiaali
Pullo
Tutti

Polypropeeni
Ei sisällä BPA:ta
Silikoni
Ei sisällä BPA:ta

Pakkauksen mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä
Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

Sisältö
Tuttipullo
AirFree™-aukko

1 kpl
1 kpl

Muotoilu
Pullon muotoilu

Ergonominen muotoilu
Leveä suuaukko

Helppokäyttöinen
Pullon käyttö

Kestää konepesun ja lämmityksen
mikroaaltouunissa
Helppo koota
Helppo puhdistaa
Helposti pideltävä

16,30 cm
6,85 cm
6,85 cm
0,08 kg
0,10 kg
08710103852773
1
GB
392410

Ulompi pakkaus

Kehitysvaiheet
Vaiheet

Helppo puhdistaa ja koota
Vähän osia, helppo koota
Täysin yhteensopiva koliikkia
ehkäisevien ja Classic+ -tuttipullojen
kanssa

0-12 kuukautta

Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

22,00 cm
15,10 cm
17,40 cm
0,70 kg
18710103852770
6

Toiminnot
Tutti

Helppo tarttua, uurteet estävät tutin
kasaan painumisen, kliinisesti tutkitusti
koliikkia ehkäisevä järjestelmä

* AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä
yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
* 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän
itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.
* Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan
ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.
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