
 

Chupeta Classic

 
6-18m

Ortodônticas e sem BPA

Embalagem de 2

 

SCF172/70

Ortodôntica para o máximo conforto
Chupeta com designs coloridos e brilhantes

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.

Tetina ortodôntica

Tetina simétrica colapsável

Higiene

Tampa higiénica de encaixe

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Segurança

Argola de segurança

Sem sabor e inodoras

Tetinas seguras de silicone



Chupeta Classic SCF172/70

Destaques Especificações

Argola de segurança

Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente

a qualquer altura

Tetina ortodôntica

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma

de gota e simétricas, respeitam o

desenvolvimento natural do palato, dentes e

gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao

contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e

não tem sabor, 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 nem descolorada com o

passar do tempo.

Tampa higiénica de encaixe

Para manter as tetinas esterilizadas.

Pode ser esterilizado

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Laváveis na máquina de lavar a loiça

País de origem

Inglaterra

Inclui

Chupetas de Silicone: 2 unid.

Tampa higiénica de encaixe: 2 unid.

Características

Pode ser esterilizado

Sem BPA

Ajuda a reconfortar o seu bebé

Tampa higiénica

Fases de desenvolvimento

Fases: 6 a 18 meses
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