Philips Avent
Chupetas Freeflow

0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Fluxo de ar adicional na pele do
bebé

Fluxo de ar adicional na pele do bebé
6 orifícios no escudo curvo para maior conforto
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento
natural do palato, dentes e gengivas do seu bebé. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas
em silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
Fácil de limpar
• Fácil de esterilizar para uma higiene extra
Fluxo de ar adicional
• As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar
Qualidade garantida
• Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido
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Tetina de silicone confortável e macia
• 9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*
• Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural
Segurança e higiene
• Pega de segurança para remoção fácil
• A tampa de encaixe ajuda a manter a chupeta do seu bebé limpa
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Chupetas Freeflow

0-6m Ortodônticas e sem BPA, Fluxo de ar adicional na pele do bebé

Destaques
Fluxo de ar adicional

dentes e as gengivas do seu bebé à medida que
se dá o seu crescimento.

Tampa de encaixe para uma maior
higiene

Fabricada no Reino Unido

A pele precisa de respirar, especialmente a do
seu bebé. A nossa protecção tem 6 entradas de
ar para um fluxo de ar adicional, concebida
para reduzir a irritação da pele.
Aceitação da tetina

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.*

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

Pega de segurança

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, os

É fácil manter as chupetas e as Soothies do seu
bebé limpas, basta colocá-las no seu
esterilizador ou mergulhá-las em água a ferver.
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!
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Especificações
País de origem

Inclui

Inclui

Características

• Inglaterra

• Chupetas de Silicone: 2 unid.

• Tampa higiénica de encaixe: 2 unid.

Fases de desenvolvimento
• Fase: 0 - 6 meses

•
•
•
•

Pode ser esterilizado
Sem BPA
Ajuda a reconfortar o seu bebé
Tampa higiénica

•
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