
 

ultra soft snuggle

 
Peluche com chupeta ultra soft

0 m+

Ortodôntica e sem BPA

1 snuggle e 1 chupeta de 0-6 M

 

SCF348/11

Mais conforto a cada abraço
Inclui chupeta ultra soft

O ultra soft snuggle Philips Avent é um animal de peluche com uma chupeta ultra

soft. O snuggle é leve para se manter perto dos bebés para os fazer sentir

seguros. É fácil de encontrar e de separar da chupeta para uma limpeza sem

esforço.

Desenvolvido a pensar no conforto do bebé

Ajuda o bebé e ajuda-o a si a encontrar a chupeta

Os bebés vão desfrutar de mais conforto a cada abraço

O animal de peluche é compatível com todas as chupetas Philips Avent

Macio, atrativo e cómodo

Escolha o seu favorito ou colecione todas as quatro personagens adoráveis

Fácil de limpar

Desencaixa para uma limpeza fácil

A chupeta pode ser limpa e esterilizada em separado

Inclui chupeta ultra soft

Snuggle macio e fofo com uma chupeta ultra soft

Escudo flexível e macio para maior conforto e menos marcas na pele

98% dos bebés aceitam tetinas em silicone texturizadas*
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Destaques

Fácil de encontrar

Acabaram-se perseguições e procuras por

chupetas! O animal de peluche torna a

chupeta fácil de encontrar.

Conforto a cada abraço

Os bebés vão desfrutar de mais conforto a

cada abraço com os seus animais de peluche.

Fabricados com tecido macio, as suas patas

leves ajudam a manter as chupetas na posição

correta.

Compatível com chupetas Philips Avent

O animal de peluche é compatível com todas

as chupetas Philips Avent. Por isso, pode

misturar e combinar e criar o produto certo para

o bebé.

Um pequeno companheiro para o bebé

Os bebés vão adorar aninhar-se com qualquer

uma das nossas quatro personagens adoráveis:

girafa, macaco, elefante ou foca. Os

nossos animais de peluche snuggle são um

companheiro calmante e amigável para o

bebé. E quando o bebé relaxa, também o pode

fazer.

Desencaixa para uma limpeza fácil

O animal de peluche separa-se facilmente da

chupeta ultra soft e são ambos fáceis de

limpar. Sentirá mais segurança ao saber que o

bebé pode sempre desfrutar de uma

experiência calmante e higiénica.

Fácil limpeza e esterilização

Os animais de peluche são laváveis na

máquina de lavar roupa e as chupetas podem

ser lavadas na máquina de lavar loiça, num

esterilizador, ou em água a ferver. Sinta-se

bem sabendo que estão sempre limpos e

seguros para o seu bebé.

Inclui chupeta ultra soft

Snuggle macio e fofo com a nossa chupeta

ultra soft. Fabricado em silicone flexível, é

suave para a pele delicada do bebé e foi

desenvolvido para evitar marcas na pele.

Escudo macio e flexível

Para ajudar a proteger peles delicadas, os

nossos escudos flexíveis e macios estão

adaptados ao formato das bochechas dos

bebés. Provocam menos marcas e menos

irritação para que os bebés possam desfrutar

de uma experiência mais confortável e

calmante.*

98% de aceitação da tetina

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos

às mães como os seus bebés se adaptam às

nossas tetinas em silicone texturizadas e 98%

disseram que os seus bebés aceitam as

chupetas ultra soft Philips Avent.
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Especificações

Inclui

ultra soft snuggle: 1 unid.

Inclui chupeta ultra soft 0-6 M: 1 unid.

Segurança

Sem BPA

Higiene

Fácil de limpar

A chupeta pode ser esterilizada

Chupeta lavável na máquina de lavar a loiça

Peluche lavável na máquina de lavar roupa

 

* De acordo com um teste de consumidores a 112 mães

realizado nos EUA em 2016, 96% afirmaram que o

escudo provoca menos marcas e menos irritações na

pele

* Os testes de consumidores, realizados em 2016-2017

nos EUA, apresentam uma média de 98% de aceitação

da tetina texturizada utilizada nas nossas chupetas

ultra soft e ultra air

* 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
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