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Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva

saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.

Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Muita etuja

Valitse pullotutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

Pullotutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

Helposti pideltävä pienille käsille

Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

Anna vauvan sopeutua rauhassa

Ei päästä ilmaa vauvan vatsaan

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja
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Kohokohdat

Natural Response pullotutti

Natural Response pullotutti toimii vauvan

luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa

rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä.

Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka

päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti

juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen

loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää

rauhassa.

Luonnollinen ote

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee

oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten

vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda

rauhassa.

Koliikkia ehkäisevä venttiili

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn

vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä

vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

Pullotutti ei valuta

Pullotutin aukko päästää maitoa vain vauvan

juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan

hukkaan kotona eikä reissussa.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja

puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän,

joten kokoaminen on yksinkertaista.

Helposti pideltävä

Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä

tahansa suunnasta, joten ruokinta on

mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä,

myös pikkuiselle.

Erinomainen yhteensopivuus

Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien

osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan

tuotteen.

Ei BPA:ta*

Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien

materiaali ei sisällä BPA:ta*.

Löydä pullotutti, jossa virtaus on juuri oikea

Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja

kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme

suunnitelleet pullotutteja useille eri

virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri

sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa

tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural

Response pullotutit on valmistettu pehmeästä

silikonista.
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Tekniset tiedot

Sisältö

260 ml:n tuttipullo: 1 kpl

Flow 3 -tutti: 1 kpl

 

* 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
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