
 

chupeta ultra air

 
Tetina extra firme

18m+

Ortodôntica e sem BPA

Embalagem de 2

 

SCF349/12
Uma chupeta leve que deixa respirar para peles

sensíveis

Perfeita para dentes e gengivas em crescimento

Acalme o seu filho com uma chupeta que permite que a pele respire e que

proporciona um desenvolvimento oral saudável. A chupeta ultra air 18M+ possui

orifícios de ventilação extragrandes para manter a pele sensível macia e seca e

uma tetina extra firme para dentes e gengivas em crescimento.

Mantém a pele do bebé macia e seca

Deixa a pele respirar

Assenta suavemente sobre a pele

Concebida especificamente para dentes e gengivas em crescimento

Respeita o formato natural do palato, dos dentes e das gengivas

Tetina macia para maior conforto

A textura ideal para uma sensação de conforto

Esterilize e armazene num estojo prático

Esterilize e armazene num estojo prático

Obtenha sugestões de profissionais sobre desabituação da chupeta

Aprenda a ajudar o seu bebé a libertar-se da chupeta



chupeta ultra air SCF349/12

Destaques Especificações

Ventilação adicional

Os orifícios de ar extra grandes deixam a pele

do seu bebé respirar para a manter macia e

seca.

Escudo leve e arredondado

A ultra air foi concebida com um escudo leve e

extremidades arredondadas para o máximo

conforto.

Tetina ortodôntica extra firme

A nossa tetina simétrica respeita o formato

natural do palato, dos dentes e das gengivas

do seu bebé. Também é extremamente firme, o

que a torna ideal para bocas em crescimento.

Tetina macia

Tudo na chupeta ultra air foi concebido para

uma sensação de leveza e conforto, incluindo

a tetina macia.

Esterilização e armazenamento fáceis

O estojo de viagem ultra air funciona também

como esterilizador, por isso precisa apenas de

adicionar água e colocá-lo no microondas.

Fique descansado porque está limpa para a

próxima utilização.

Obtenha sugestões de profissionais

Quando chegar a altura de ajudar o seu bebé

a libertar-se da chupeta, terá acesso gratuito a

dicas úteis do nosso psicólogo clínico para

pais e crianças em

www.philips.com/sootherfree.

 

Inclui

chupeta ultra air: 2 unid.

Acessórios incluídos

Caixa de transporte/esterilização

Segurança

Pega do anel de segurança

Sem BPA

Higiene

Fácil de limpar

Pode ser esterilizado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

 

* Não é resistente a dentadas! Fabricada em silicone

mais firme do que a nossa chupeta ultra air de 6-18m

* Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4

semanas de utilização

* A marca n.º1 mundial em chupetas

© 2020 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

2020‑10‑20

Versão: 7.0.1

12 NC: 8840 349 12010

EAN: 08 71010 38961 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

