
 

Mini-tutti
 

Ihanteellinen vastasyntyneelle

0–2 kk

Anatominen, ei sisällä BPA:ta

1 kpl/pakkaus

 

SCF151/00

Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
Ihanteellinen vastasyntyneelle

Philips Avent Mini -tutti rauhoittaa enintään 2 kuukauden ikäiset vauvat. Pieni ja

kevyt suojus istuu mukavasti vastasyntyneelle, eikä se kosketa lapsen nenää.

Anatominen ja taipuisa tutti tukee lapsen hampaiden kehitystä.

Pienille vauvoille

Pieni ja kevyt suojus pikkuvauvalle

Mukavan pehmeä silikonitutti

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taattua laatua

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Turvallisuus ja hygienia

Turvarengas helpottaa käsittelyä

Kiinninapsautettavan suojuksen ansiosta tutti on helppo pitää puhtaana

Helppo puhdistaa

Voidaan helposti steriloida hygieeniseksi



Mini-tutti SCF151/00

Kohokohdat

Erittäin pieni ja kevyt

Minitutin suojus on pieni ja kevyt, joten tutti

sopii erinomaisesti vastasyntyneille ja alle 2

kk:n ikäisille.

Tutin hyväksyminen

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme

äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat

ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme.

Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa

hyväksyvän Philipsin tutin.

Anatominen tutti

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto

suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja

ikeniä.

Valmistettu Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on

hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa

toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Turvarengas

Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa

vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua

tuttiin pikkuisilla käsillään!

Hygieeninen kiinninapsautettava suojus

Napsauta suojus paikalleen, kun tutti ei ole

käytössä, jotta tuttiosa pysyy kunnossa ja

puhtaana.

Helppo steriloida

Soothie-tutin ja muiden tuttien puhdistaminen

on erittäin helppoa: käytä steriloimislaitetta tai

upota kiehuvaan veteen.

 



Mini-tutti SCF151/00

Tekniset tiedot

Sisältö

Mini-tutti: 1 kpl

Turvallisuus

Turvarengas

Ei sisällä BPA:ta

Hygienia

Helppo puhdistaa

Voidaan steriloida

Konepesun kestävä

 

* Vuoden 2014 valmistaja

* Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

* Maailman suosituin tuttimerkki

* Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa

kehitysvaiheissa

* Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely,

johon osallistui 100 äitiä
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