
 

Mini-chupeta

 
Perfeitas para o seu recém-
nascido

0-2m

Ortodônticas e sem BPA

Embalagem de 2

 

SCF151/02

Extra pequena e leve para o seu bebé
Um ajuste confortável para o seu recém-nascido

A mini-chupeta Philips Avent acalma os bebés pequenos até aos 2 meses. O escudo pequeno e leve adapta-se

confortavelmente ao seu recém-nascido sem tocar no nariz. A tetina ortodôntica colapsável respeita o

desenvolvimento oral do seu bebé.

Para bebés pequeninos

Extremamente pequena e leve para bebés pequenos

Tetina de silicone confortável e macia

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Qualidade garantida

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Segurança e higiene

Pega de segurança para remoção fácil

A tampa de encaixe ajuda a manter a chupeta do seu bebé limpa

Fácil de limpar

Fácil de esterilizar para uma higiene extra



Mini-chupeta SCF151/02

Destaques

Mais pequena e leve

O escudo da mini-chupeta é extremamente

pequeno e leve para bebés pequenos até aos

2 meses de idade.

Aceitação da tetina

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos

às mães como os seus bebés reagiam às

tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés

aceitou as nossas chupetas.*

Tetina ortodôntica

A nossa tetina em silicone colapsável tem um

formato simétrico que respeita o palato, dentes

e gengivas do seu bebé à medida que se dá o

seu crescimento.

Fabricada no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu

bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi

fabricada nas nossas instalações premiadas no

Reino Unido.*

Pega de segurança

A nossa pega de segurança permite-lhe

remover facilmente a chupeta do seu bebé a

qualquer momento. Até as mãos mais

pequeninas a conseguem agarrar!

Tampa de encaixe para uma maior higiene

Quando a chupeta não estiver a ser utilizada,

basta encaixar a tampa antes de a guardar, de

forma a manter a tetina limpa e segura.

Fácil de esterilizar

É fácil manter a chupeta do seu bebé limpa:

basta colocá-la no seu esterilizador ou

mergulhá-la em água a ferver.

 



Mini-chupeta SCF151/02

Especificações

Inclui

Mini-chupeta: 2 unid.

Segurança

Pega do anel de segurança

Sem BPA

Higiene

Fácil de limpar

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

 

* Fabricante do ano 2014

* Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4

semanas de utilização

* A marca n.º1 mundial em chupetas

* A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as

fases de desenvolvimento

* Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012
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