
 

ultra soft lutt

 
Ülipehme ja elastne

0–6 kuud

Ortodontiline ja BPA-vaba

Kahene komplekt

 

SCF222/20

Pehmeim lutt teie beebi õrnale nahale*
Painduv suukaitse tagab mugavuse

Philips Aventi ultra soft lutiga on õrna naha eest lihtne hoolitseda. Meie ülipehme painduv suukaitse järgib beebi

põskede kuju, põhjustades vähem jälgi ja nahaärritust ning aidates lapsel rahuneda.

FlexiFiti suukaitse tehnoloogia

Pehme elastne suukaitse ennetab nahale jälgede tekkimist ja vähendab nahaärritust

Ümar suukaitse tagab igapäevase mugavuse

Mugav ja siidpehme lutt

98% imikutest kiidavad ülipehme tekstuuriga silikoonlutid heaks*

Tekstuuriga siidpehme nibuosa rahustavaks imemiseks

Soodustab suu loomulikku arengut

Steriliseerimis- ja hoiukarp

Mikrolaineahjus steriliseerimine on ohutu ja lihtne

Lihtne ja põhjalik steriliseerimine kolme minutiga



ultra soft lutt SCF222/20

Esiletõstetud tooted

Elastne, pehme suukaitse

Õrn nahk vajab erilist hoolitsust. Meie

suukaitse tehnoloogia jälgib beebi

näokontuure, tagades mugava sobivuse. Nii

tekib beebi nahale vähem jälgi ja esineb

vähem nahaärritust.

Ümar suukaitse

Meie ümar suukaitse ei suru lutti imemisel

jõuliselt vastu nägu ja on beebi põskedele õrn.

98% kiidavad silikoonlutid heaks

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime

emadelt, kuidas nende beebid tekstuuriga

silikoonist nibuosaga luttidega harjuvad ja

98% emadest vastasid, et nende beebid on

Philips Aventi ultra soft lutid heaks kiitnud.

Siidpehme tekstuuriga lutt

Selle luti siidpehme tekstuuriga silikoonist

nibuosa aitab beebil rahuneda ja end kindlalt

tunda.

Ortodontiline lutt

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on

sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi

kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja

igemete arengule.

Steriliseerija/hoiukarp

Tänu kaasaskantavale karbile saate ringi

liikudes beebi lutti mikrolaineahjus

steriliseerida ja hügieeniliselt hoida.

Karp lihtsustab steriliseerimist

Asetage korralikult loputatud lutid karpi, lisage

25 ml vett ja pange kolmeks minutiks

mikrolaineahju võimsusel 750–1000 W. Laske

viis minutit jahtuda, valage vesi ära ja lutid

ongi kasutusvalmis.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

ultra soft lutt: 2 tk

Komplekti kuuluvad tarvikud

Steriliseerija/hoiukarp

Ohutus

Ohutusrõnga käepide

BPA-vaba

Hügieen

Kerge puhastada

Saab steriliseerida

Nõudepesumasinas pestav

 

* Töötatud välja koostöös tervishoiutöötajate ja

emadega

* 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et

keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi

tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie ultra air ja

ultra soft luttides.

* Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast

neljanädalast kasutamist välja.

* Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

* Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis

beebisid

* 85% osalenud emadest märkasid, et see lutt on

pehmem, võrreldes kaheksa teise juhtiva kaubamärgi

luti mudeliga – sõltumatu uuring, Ameerika

Ühendriigid, 2017. aasta veebruar
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