
Chupeta Ultra Air

 
Permite que a pele do seu bebê
respire

6 a 18 meses

Ortodôntica e livre de BPA

Embalagem com 1 unidade

 
SCF448/12

Uma chupeta leve e respirável
Orifícios grandes permitem que a pele do seu bebê respire

Acalme seu bebê com uma chupeta que deixa a pele respirar. A Philips Avent Ultra Air tem orifícios extragrandes

para manter a pele seca. Sua proteção leve foi projetada para o máximo fluxo de ar. Disponível em várias cores

e formatos.

Uma chupeta leve e respirável

Quatro orifícios de ventilação grandes.

A pele permanece seca enquanto o bebê usa a chupeta

Bordas arredondadas para uso confortável da chupeta

Bico macio, suave e confortável

98% dos bebês aceitam nossa chupeta Ultra Air*

Bico texturizado e macio para uso confortável

Projetada para um desenvolvimento oral natural

Esterilize e guarde em um estojo prático

Esterilize e guarde em um estojo prático



Chupeta Ultra Air SCF448/12

Destaques

Quatro orifícios de ventilação grandes.

A Ultra Air é projetada para permitir o maior

fluxo de ar para que a pele sensível do seu

bebê possa respirar.

A pele permanece seca

Graças ao design respirável da chupeta e ao

fluxo máximo de ar, a pele sensível do seu

bebê permanece seca.

Confortável e com bordas arredondadas

A proteção da Ultra Air é leve, com bordas

arredondadas para o conforto do seu bebê.

Aceitação do bico

Os bebês sabem do que gostam! Perguntamos

às mamães como seus filhos reagiram aos

nossos bicos de silicone texturizados e, em

média, 98% revelaram que os bebês aceitaram

as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.

Bico com textura macia

Essa chupeta, com bico de silicone macio e

texturizado, acalma e conforta o seu bebê.

Bico ortodôntico

Nosso bico de silicone flexível tem um formato

simétrico que cuida do palato, dos dentes e

das gengivas do bebê à medida que ele ou

ela cresce.

Fácil de esterilizar e de guardar

O estojo de transporte da Ultra Air funciona

como um esterilizador. Tudo o que você precisa

fazer é adicionar um pouco de água e colocá-

lo no micro-ondas, e a chupeta já estará

pronta para o próximo uso.

 



Chupeta Ultra Air SCF448/12

Especificações

O que está incluído

Chupeta Ultra Air: 1 pcs

Acessórios incluídos

Estojo de transporte/esterilizador

Segurança

Alça do anel de segurança

Livre de BPA

Higiene

Fácil de limpar

Pode ser esterilizado

Próprio para lava-louças

 

* Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017

demonstram 98% de aceitação do bico texturizado

Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e

Ultra Soft para bebês dos 0 aos 6 meses e dos 6 aos 18

meses.

* Por questões de higiene, troque as chupetas depois de

4 semanas de uso

* A marca nº 1 em chupetas no mundo
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