
chupeta ultra air

 
Deixe a pele do seu bebé
respirar

0-6m

Ortodôntica e sem BPA

Embalagem de 1

 
SCF445/10

Uma chupeta leve e respirável
As entradas de ar extra grandes deixam a pele do seu bebé respirar

Acalme o seu bebé com uma chupeta que permite que a pele respire. A ultra air Philips Avent possui orifícios

extremamente grandes para manter a pele seca. O seu escudo leve foi concebido para permitir o máximo fluxo

de ar. Disponível em várias cores e vários designs.

Uma chupeta leve e respirável

4 orifícios de ventilação extragrandes

A pele mantém-se mais seca ao mesmo tempo que acalma

Cantos arredondados para maior conforto ao acalmar

Tetina confortável, macia e sedosa

98% dos bebés aceitam a nossa chupeta ultra air*

Tetina macia e texturizada para um conforto acalmante

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Esterilize e armazene num estojo prático

Esterilize e armazene num estojo prático
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Destaques

4 orifícios de ventilação extragrandes

A ultra air foi desenvolvida para permitir o

máximo de fluxo de ar, para que a pele

sensível do bebé possa respirar.

A pele mantém-se mais seca

A pele do seu pequenote mantém-se mais

seca ao mesmo tempo que o acalma, graças

ao design respirável desta chupeta, que cria o

máximo de fluxo de ar.

Cantos arredondados confortáveis

O escudo ultra air é leve e possui cantos

arredondados para o conforto do seu bebé.

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, em

média, 98% disseram que os seus bebés

aceitam as chupetas ultra soft e ultra air

Philips Avent.

Tetina macia e texturizada

A tetina macia e texturizada em silicone desta

chupeta acalma e conforta o seu bebé.

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.

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.
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Especificações

Inclui

chupeta ultra air: 1 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

 

* Os testes de consumidores americanos, realizados em

2016-2017, apresentam uma média de 98% de

aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada

nas nossas chupetas ultra air e ultra soft para bebés de

0 a 6 m e 6 a 18 meses.

* Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4

semanas de utilização

* A marca n.º1 mundial em chupetas
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