Chupetas ortodônticas
avançadas

0-6m
SCF184/13

Concebida para ajudar a um desenvolvimento
oral saudável
Concebida com o famoso ortodontista Dr. Hagemann
A tetina ortodôntica avançada SCF184/13 da Philips Avent foi concebida para
ajudar a um desenvolvimento oral saudável. Todas as nossas chupetas são feitas
de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
Tetina ortodôntica
"Abas" exclusivas
Tetina moldada
Higiene
Tampa higiénica de encaixe
Pode ser esterilizado
Laváveis na máquina de lavar a loiça
Sem sabor, nem cheiro
Tetinas seguras de silicone
Aprovada pela IDHF
Este produto foi aprovado pela IDHF

Chupetas ortodônticas avançadas

SCF184/13

Destaques

Especiﬁcações

"Abas" exclusivas

Tetinas seguras de silicone
A tetina em silicone da Philips Avent não tem
sabor, nem cheiro, portanto é mais facilmente
aceite pelo bebé. O silicone é macio,
transparente, fácil de limpar e não ﬁca
pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e
não ﬁca deformada ou descolorada com o
passar do tempo.
Pode ser esterilizado

Tetina ortodôntica avançada com abas
exclusivas que minimiza a pressão nas
gengivas e nos dentes em desenvolvimento.
As abas tornam a tetina mais ampla para que
a pressão causada pela sucção do bebé seja
distribuída de forma mais uniforme, resultando
numa menor pressão por dente.

País de origem
Alemanha
Inclui
Chupeta de silicone: 1 unid.
Tampa higiénica de encaixe: 1 unid.
Características
Pode ser esterilizado
Sem BPA
Ajuda a reconfortar o seu bebé
Tampa higiénica
Fases de desenvolvimento
Fases: 0 - 6 meses

Tetina moldada
Pode ser esterilizado
Laváveis na máquina de lavar a loiça

A tetina foi moldada de modo a permitir que a
língua do bebé permaneça numa posição
natural.
Laváveis na máquina de lavar a loiça
Tampa higiénica de encaixe

Para manter as tetinas esterilizadas.
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* Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança,
pois isto representa um perigo de estrangulamento.

