
 

Chupeta nocturna

 
Com argola que brilha no
escuro

6-18m

Ortodôntica e sem BPA

Embalagem de 2

 

SCF176/24

Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir
Argola única que brilha no escuro

Conforte o seu bebé na hora de dormir com a chupeta Philips Avent Classic Night Time: a nossa argola que

brilha no escuro permite encontrar a chupeta facilmente à noite. Enquanto dorme, a tetina ortodôntica

colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.

Argola que brilha no escuro*

Durante a noite, encontre mais facilmente a argola que brilha no escuro

Tetina de silicone confortável

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Qualidade garantida

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Segurança e higiene

Pega de segurança para remoção fácil

A tampa de encaixe ajuda a manter a chupeta do seu bebé limpa

Fácil de limpar

Fácil de esterilizar para uma higiene extra



Chupeta nocturna SCF176/24

Destaques Especificações

Argola que brilha no escuro

Sabemos que voltar a adormecer o seu bebé é

importante. A nossa argola exclusiva que brilha

no escuro ajuda a encontrar esta chupeta sem

ter de acender a luz.*

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.

Fabricada no Reino Unido

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.*

Pega de segurança

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!

Tampa de encaixe para uma maior higiene

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

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 nocturna clássica: 2 unid.

Segurança

Pega do anel de segurança

Sem BPA

Higiene

Fácil de limpar

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

 

* Antes de utilizar, exponha à luz a argola que brilha no

escuro.

* A marca n.º1 mundial em chupetas

* Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4

semanas de utilização

* A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as

fases de desenvolvimento

* Fabricante do ano 2014

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑07‑08

Versão: 8.1.1

EAN: 08 71010 37522 57

www.philips.com

http://www.philips.com/

