
 

Freeflow-lutid

 
Hammustuskindel nibuosa

18k+

Ortodontiline ja BPA-vaba

Kahene komplekt

 

SCF186/24

Toetab teie lapse arengut
Hammustuskindel lutt

Philips Aventi 18 k+ lutt toetab teie lapse arengut ja muutuvaid vajadusi. Hammustuskindel lutt sobib arenevatele

hammastele ja igemetele, pakkudes ühtlasi mugavust. Saadaval laia valiku armsate kujunduste ja värvidega.

Mugav silikoonlutt

Hammustuskindel lutt teie pisipõnnile

Täiendav õhuvoog

Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Kvaliteedigarantii

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Ohutus ja hügieen

Lihtsasti eemaldatav turvaline käepide

Pealeklõpsatav kork hoiab teie beebi luti puhtana

Kerge puhastada

Täiendava hügieeni tagamiseks lihtsasti steriliseeritav



Freeflow-lutid SCF186/24

Esiletõstetud tooted

Hammustuskindel lutt

Selle luti hammustuskindel nibuosa on

mõeldud just vanematele beebidele.*

Täiendav õhuvoog

Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti

ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja

vähendavad nahaärritust.

Valmistatud Ühendkuningriigis

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on

tagatud. See lutt on valmistatud meie

Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud

tehases.*

Turvaline käepide

Turvaline käepide võimaldab luti beebi suust

igal ajal lihtsasti eemaldada. Isegi väikesed

käekesed saavad sellest kinni haarata!

Pealeklõpsatav kork tagab hügieenilisuse

Kui lutti ei kasutata, pange sellele enne

hoiundamist nibuosa ohutuse ja puhtuse

tagamiseks pealeklõpsatav kork peale.

Kerge steriliseerida

Beebiluttide ja Soothie luttide puhtana

hoidmine on lihtne, lihtsalt pange need

steriliseerijasse või asetage keevasse vette.

Lutist võõrutamise nõuanded

Meie lapsevanema ja lapse vahelistele

suhetele spetsialiseerunud kliiniline

psühholoog jagab veebisaidil

www.philips.com/sootherfree teavet ja

kasulikke näpunäiteid lapse lutist võõrutamise

meetodite kohta. Need näpunäited ja

nõuanded tulevad lapse lutist võõrutamisel

kasuks.



Freeflow-lutid SCF186/24

Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

Freeflow-lutt: 2 tk

Ohutus

Ohutusrõnga käepide

BPA-vaba

Hügieen

Kerge puhastada

Saab steriliseerida

Nõudepesumasinas pestav

 

* Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

* Seda toodet ei tohi kasutada närimisrõngana. Talub

üksikuid hammustusi.

* Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast

neljanädalast kasutamist välja.

* Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis

beebisid

* Aasta tootja 2014
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