
ultra air lutt
 

Laseb teie beebi nahal hingata

0–6 kuud

Ortodontiline ja BPA-vaba

Kahene komplekt

 

SCF344/20 Kerge õhuavadega lutt
Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Rahustage oma beebit lutiga, mis laseb nahal hingata. Philips Aventi ultra air lutil

on ülisuured avad, mis hoiavad naha kuivana. Selle kerge korpus tagab

maksimaalse õhuvoo. Saadaval erinevates toonides ja vahvate kujundustega.

Kerge õhuavadega lutt

4 ülisuurt õhuava

Nahk püsib luti imemise ajal kuivana

Ümarad servad mugavaks luti imemiseks

Mugav ja siidpehme lutt

98% beebidest on meie ultra air lutiga rahul*

Tekstuuriga siidpehme nibuosa rahustavaks imemiseks

Soodustab suu loomulikku arengut

Steriliseerige ja hoiustage ühes mugavas karbis

Steriliseerige ja hoiustage ühes mugavas karbis



ultra air lutt SCF344/20

Esiletõstetud tooted

4 ülisuurt õhuava

Ülisuured õhuavad tagavad maksimaalse

õhuvoo, et teie beebi tundlik nahk saaks

hingata.

Nahk püsib kuivana

Teie pisikese nahk püsib luti imemise ajal

kuivana tänu luti hingavale disainile, mis

tagab maksimaalse õhuvoo.

Mugavad ümarad servad

Ülisuurte õhuavadega korpus on kerge ja sellel

on beebi mugavuse tagamiseks ümarad

servad.

Nibuosaga harjumine

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime

emadelt, kuidas nende beebid tekstuuriga

silikoonist nibuosaga luttidega harjuvad ja

keskmiselt 98% emadest vastasid, et nende

beebid on Philips Aventi ultra soft ja ultra air

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.

Lihtne steriliseerida ja hoiustada

ultra air luti reisiümbrist saab kasutada ka

steriliseerijana. Lihtsalt lisage sinna natuke

vett ja asetage mikrolaineahju. Nii on teil

puhas steriliseeritud lutt järgmiseks korraks

kohe olemas.

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.



ultra air lutt SCF344/20

Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

ultra air lutt: 2 tk

Komplekti kuuluvad tarvikud

Steriliseerija/hoiukarp

Ohutus

Ohutusrõnga käepide

BPA-vaba

Hügieen

Kerge puhastada

Saab steriliseerida

Nõudepesumasinas pestav

 

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

keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi

tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie 0–6 k ja

6–18 k ultra air ja ultra soft luttides.

* Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast

neljanädalast kasutamist välja.

* Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

* Aasta tootja 2014
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