
 

 

Philips Avent
Freeflow-lutid

Õhu rahustav toime
0–6 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad

SCF180/23
Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
Täiendavad õhuavad lasevad nahal hingata
Philips Aventi Freeflow lutt laseb beebi nahal hingata. 6 õhuavaga luti ümbris tagab hea 

õhu liikumise ja ennetab nahaärrituse teket. Meie luti ortodontiline sisselangev nibuosa 
toetab beebi suu loomulikku arengut.

Kerge puhastada
• Täiendava hügieeni tagamiseks lihtsasti steriliseeritav

Täiendav õhuvoog
• Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Kvaliteedigarantii
• Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Mugav ja pehme silikoonlutt
• Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*
• Soodustab suu loomulikku arengut

Ohutus ja hügieen
• Lihtsasti eemaldatav turvaline käepide
• Pealeklõpsatav kork hoiab teie beebi luti puhtana



 Täiendav õhuvoog

Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti 
ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja 
vähendavad nahaärritust.

Nibuosaga harjumine

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime 
emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi 
nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et 
meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*

Ortodontiline lutt

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on 
sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades 

kaasa tema suulae, hammaste ja igemete 
arengule.

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.
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Mis on kaasas
• Freeflow-lutt: 2 tk

Hügieen
• Saab steriliseerida

• Nõudepesumasinas pestav
• Kerge puhastada

Ohutus
• BPA-vaba
• Ohutusrõnga käepide
•
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* Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
* Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist 

välja.
* Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
* Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 

2012
* Aasta tootja 2014
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