
 

Mordedor Elefante

 
3 m+

Dentes da frente, do meio e
atrás

 

SCF199/00
Ajuda a acalmar as gengivas do bebé durante os

primeiros dentes

Alcança os dentes da frente, do meio e atrás

O mordedor da Philips Avent foi concebido para ajudar a acalmar a dor dos

primeiros dentes. O mordedor pode ser arrefecido no frigorífico, o que o torna

ainda mais calmante para as gengivas doridas do seu pequenote durante os

primeiros dentes

Escolha de várias texturas

Acalma e massaja gengivas doridas

Fácil de segurar

Design leve torna-o fácil para os bebés agarrarem

Fácil de limpar

Basta enxaguar em água ou esterilizar

Apropriado para arrefecer

Arrefecer no frigorífico para um conforto extra

Sem BPA

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos



Mordedor Elefante SCF199/00

Destaques Especificações

Acalma e massaja gengivas doridas

Acalma e massaja gengivas doridas

Design leve

Design leve torna-o fácil para os bebés

agarrarem

Arrefecer no frigorífico

Arrefecer no frigorífico para um conforto extra

Enxagúe em água ou esterilize

Basta enxaguar em água ou esterilizar

Sem BPA e ftalatos

Sem BPA – de acordo com a Directiva

2011/8/UE.

 

País de origem

Malásia

Características

Alivia a dor dos primeiros dentes

Higiénico

Pode ser esterilizado

Sem BPA

Pode ser arrefecido

Fases de desenvolvimento

Fases: Mais de 3 meses, Para dentes da

frente, do meio e atrás

Material

Texturas e materiais: 2

 

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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