
Chupetas Nocturnas

 
0-6m

Ortodônticas e sem BPA

Argola brilha no escuro

Embalagem de 2

 

SCF176/18

Chupeta que brilha no escuro
Chupeta com argola exclusiva que brilha no escuro.

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.

Argola de segurança exclusiva

Argola que brilha no escuro

Tetina ortodôntica

Tetina simétrica colapsável

Sem sabor, nem cheiro

Tetinas seguras de silicone

Higiene

Tampa higiénica de encaixe

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça



Chupetas Nocturnas SCF176/18

Destaques Especificações

Tetina ortodôntica

As tetinas achatadas da 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 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.

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

Argola que brilha no escuro

Argola que brilha no escuro

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: 0 - 6 meses

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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