
Chupeta Soothie

Shapes
 

Design em silicone de uma só

peça

3-18m

Ortodôntica e sem BPA

Embalagem de 2

 
SCF194/05

Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé

Silicone flexível de grau médico

A chupeta Philips Avent Soothie Shapes proporciona uma forma adicional de criar laços com o seu bebé, uma

vez que o design exclusivo de uma só peça permite-lhe oferecer o conforto do seu dedo. Fabricada com

silicone de grau médico, a Soothie Shapes é fácil de limpar.

Fácil de limpar

Fácil de esterilizar para uma higiene extra

Tetina redonda e confortável

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Solução para utilizar no dedo

O design único fomenta a criação de laços

Silicone de grau médico

Fabricada em silicone duradouro de grau médico sem BPA

Utilizada por profissionais médicos

Distribuída em hospitais nos EUA



Chupeta Soothie Shapes SCF194/05

Destaques Especificações

Utilizada em hospitais

Utilizadas por profissionais de saúde para

acalmar os recém-nascidos, as Soothies são

distribuídas em hospitais dos EUA.*

Formato único

A Soothie Shapes é ligeiramente diferente

das nossas outras chupetas. O seu formato

único permite-lhe colocar o dedo na tetina,

para que possa criar laços com o seu bebé ao

ajudá-lo a utilizar a chupeta.

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.

Silicone de grau médico

A chupeta é fabricada com silicone duradouro

de grau médico sem BPA, mas flexível.

Fácil de esterilizar

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.

 

Inclui

Chupeta Soothie Shapes: 2 pcs

Higiene

Pode ser esterilizado

Fácil de limpar

Segurança

Sem BPA

 

* 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

* A tetina desta chupeta tem o mesmo formato e é

fabricada com o mesmo material que o modelo

americano, mas o escudo tem um formato diferente.
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