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O primeiro biberão e a primeira chupeta do bebé. O primeiro biberão e a primeira chupeta do bebé. 

A gama Zerø.ZerøA gama Zerø.Zerø  vem preencher uma lacuna existente no mercado dos recém nascidos e dos vem preencher uma lacuna existente no mercado dos recém nascidos e dos

prematuros. Sabendo que a passagem da vida intrauterina para o “mundo real” é um processoprematuros. Sabendo que a passagem da vida intrauterina para o “mundo real” é um processo

brusco, Suavinex desenvolveu brusco, Suavinex desenvolveu a chupeta Zerø.Zerøa chupeta Zerø.Zerø e o e o biberão anticólicas Zerø.Zerøbiberão anticólicas Zerø.Zerø  : dois : dois

produtos pouco invasivos que, graças à sua cor, forma e textura, produtos pouco invasivos que, graças à sua cor, forma e textura, minimizam a confusãominimizam a confusão

mamilo/tetinamamilo/tetina, facilitando a correta implementação da amamentação durante os primeiros dias, facilitando a correta implementação da amamentação durante os primeiros dias

de vida.de vida.

O biberão anti-cólicas Zerø.ZerøO biberão anti-cólicas Zerø.Zerø  nasce da observação da natureza. É um biberão pensado e nasce da observação da natureza. É um biberão pensado e

construído, com a máxima atenção, nos detalhes e no design inovador que construído, com a máxima atenção, nos detalhes e no design inovador que reproduzreproduz

�siologicamente as glândulas mamárias, durante a sucção�siologicamente as glândulas mamárias, durante a sucção . Recomendado para a . Recomendado para a utilização emutilização em

combinação com o aleitamento maternocombinação com o aleitamento materno, é indicado desde o nascimento, mesmo para bebés, é indicado desde o nascimento, mesmo para bebés

prematuros com fraca força de sucção. prematuros com fraca força de sucção. 

O biberão incorpora uma O biberão incorpora uma bolsa anti-cólicas patenteadabolsa anti-cólicas patenteada que funciona de forma similar às que funciona de forma similar às

glândulas mamárias: contrai-se à medida que o bebé vai sugando, não sendo necessário o arglândulas mamárias: contrai-se à medida que o bebé vai sugando, não sendo necessário o ar

exterior para compensar o vácuo que se produz no interior. exterior para compensar o vácuo que se produz no interior. Impede, ainda, a ingestão de ar, o queImpede, ainda, a ingestão de ar, o que

ajuda a reduzir as cólicasajuda a reduzir as cólicas ..

A chupeta Zerø.ZerøA chupeta Zerø.Zerø  é feita de silicone 100% de grau médico, o que a torna  é feita de silicone 100% de grau médico, o que a torna própria para a peleprópria para a pele

sensívelsensível . Graças ao seu design arejado, . Graças ao seu design arejado, exerce um menor contacto sobre a pele do bebéexerce um menor contacto sobre a pele do bebé, evitando, evitando

uma possível fricção, enquanto a sua forma inovadora é respeitadora da pele e uma possível fricção, enquanto a sua forma inovadora é respeitadora da pele e nada invasiva nonada invasiva no

desenvolvimento do bebé.desenvolvimento do bebé.

A sua A sua textura, cor e forma minimizam a confusão com o mamilo da mãetextura, cor e forma minimizam a confusão com o mamilo da mãe para facilitar a correta para facilitar a correta

implementação da amamentação durante os primeiros dias de vida.implementação da amamentação durante os primeiros dias de vida.

Por outro lado, Por outro lado, graças ao seu tamanho e leve peso, é capaz de se adaptar perfeitamente ao rostograças ao seu tamanho e leve peso, é capaz de se adaptar perfeitamente ao rosto

do bebédo bebé . Esta chupeta foi desenvolvida em dois tamanhos: . Esta chupeta foi desenvolvida em dois tamanhos: -2 2 meses-2 2 meses, indicada para bebés, indicada para bebés

prematuros ou com baixo peso, ao nascer, e prematuros ou com baixo peso, ao nascer, e 0-6 meses0-6 meses, indicada para todos os bebés recém, indicada para todos os bebés recém

nascidos.nascidos.

Toda a linha Zerø.ZerøToda a linha Zerø.Zerø  incorpora a tetina �siológica SXPro:  incorpora a tetina �siológica SXPro: 

• O seu gargalo é mais �no e mais largo, o que permite um melhor desenvolvimento da cavidade• O seu gargalo é mais �no e mais largo, o que permite um melhor desenvolvimento da cavidade

oral do bebé. oral do bebé. 

• A sua cabeça simétrica mais plana deixa espaço para a língua repousar e, ao ser mais curta,• A sua cabeça simétrica mais plana deixa espaço para a língua repousar e, ao ser mais curta,

facilita o contacto com o palato. facilita o contacto com o palato. 

• O seu silicone arejado ultra suave imita a textura e a consistência do mamilo. Esta tetina, • O seu silicone arejado ultra suave imita a textura e a consistência do mamilo. Esta tetina, que oque o

bebé sente como se não estivesse na sua bocabebé sente como se não estivesse na sua boca, foi aprovada pela Sociedade Espanhola de, foi aprovada pela Sociedade Espanhola de

Odontopediatria (SEOP) e foi concebida para respeitar o desenvolvimento bucodental.Odontopediatria (SEOP) e foi concebida para respeitar o desenvolvimento bucodental.

Pontos de venda Suavinex: Pontos de venda Suavinex: Farmácias e Parafarmácias, Lojas Wells, El Corte Inglés (4º piso).  Farmácias e Parafarmácias, Lojas Wells, El Corte Inglés (4º piso).  

TMTM

TM TM  TMTM

TMTM

TMTM

TMTM

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos

Direitos autorais © 2022 Todos os direitos reservadosDireitos autorais © 2022 Todos os direitos reservados

SOBRESOBRE HIGIENE, PERFUMARIA & PUERICULTURAHIGIENE, PERFUMARIA & PUERICULTURA

0808

FebFeb

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos INÍCIOINÍCIO SOBRESOBRE     

https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/higiene-perfumaria-puericultura
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre
https://www.mundopaisfilhos.com/higiene-perfumaria-puericultura
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre

