
 

chupeta ultra soft

 
ultra macia e flexível

0-6m

Ortodôntica e sem BPA

Embalagem de 2

 

SCF212/20

A chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebé

Escudo flexível para uma adaptação confortável

Cuide da pele sensível com a chupeta ultra soft Philips Avent. O nosso escudo flexível e incrivelmente macio*

acompanha as curvas das bochechas do bebé, deixando menos marcas e causando menos irritação para

acalmar de forma mais confortável.

Tetina confortável, macia e sedosa

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Tetina macia e texturizada para um conforto acalmante

Adorada por bebés em todo o mundo*

Escudo único macio e flexível

Escudo flexível e suave para menos marcas e irritação na pele

Escudo arredondado para conforto extra todos os dias

Esterilize e armazene num estojo prático

Esterilize e armazene num estojo prático



chupeta ultra soft SCF212/20

Destaques Especificações

Escudo flexível e suave

A pele delicada precisa de cuidado extra. A

nossa tecnologia de escudo permite que esta

chupeta siga as curvas naturais do rosto do

seu bebé para uma adaptação confortável. O

seu bebé terá menos marcas e irritação na

pele.

Escudo arredondado

O nosso escudo arredondado minimiza a

pressão para um acalmar confortável, que é

suave nas bochechas do seu bebé.

98% de aceitação da tetina*

Quando perguntámos às mães como os seus

bebés se adaptam às nossas tetinas em

silicone texturizadas, em média, 98%

disseram que os seus bebés aceitam as

chupetas ultra soft e ultra air Philips Avent.

Tetina macia e texturizada

A tetina macia e texturizada em silicone

desta chupeta acalma e conforta o seu bebé.

Tetina ortodôntica

A nossa tetina em silicone colapsável tem um

formato simétrico que respeita o palato, os

dentes e as gengivas do seu bebé à medida

que se dá o seu crescimento.

Esterilização e armazenamento fáceis

O estojo de viagem ultra soft funciona

também como esterilizador, por isso precisa

apenas de adicionar água e colocá-lo no

microondas. Fique descansado porque está

limpa para a próxima utilização.

Inclui

chupeta ultra soft: 2 pcs

Acessórios incluídos

Caixa de transporte/esterilização

Higiene

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Fácil de limpar

Segurança

Sem BPA

Pega do anel de segurança

 

* Desenvolvida em colaboração com profissionais de

saúde e mães

* Os testes de consumidores americanos, realizados em

2016-2017, apresentam uma média de 98% de

aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada

nas nossas chupetas ultra air e ultra soft.

* 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

* 85% das mães inquiridas entendem que esta chupeta é

mais suave do que oito modelos de comparação de

outras marcas líderes, pesquisa independente, EUA,
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