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SUAVINEX APRESENTA A SUA GAMA DE ESTERILIZAÇÃO ESUAVINEX APRESENTA A SUA GAMA DE ESTERILIZAÇÃO E
LIMPEZA, COM SOLUÇÕES PARA HIGIENIZAR TUDO O QUE OLIMPEZA, COM SOLUÇÕES PARA HIGIENIZAR TUDO O QUE O

BEBÉ LEVA À BOCABEBÉ LEVA À BOCA

Com a realidade que todos vivemos, o paradigma da higienização e desinfeção torna-se crucial. NaCom a realidade que todos vivemos, o paradigma da higienização e desinfeção torna-se crucial. Na

primeira infância, este é um tema ainda mais importante: os bebés têm a necessidade de descobrirprimeira infância, este é um tema ainda mais importante: os bebés têm a necessidade de descobrir

o mundo à sua volta através da boca, explorando texturas e novas sensações todos os dias. Com oo mundo à sua volta através da boca, explorando texturas e novas sensações todos os dias. Com o

risco acrescido de existência de vírus e bactérias, a esterilização torna-se crucial.risco acrescido de existência de vírus e bactérias, a esterilização torna-se crucial.

Suavinex apresenta a sua gama de esterilização e limpeza, com soluções para higienizar tudo oSuavinex apresenta a sua gama de esterilização e limpeza, com soluções para higienizar tudo o

que o bebé leva à boca.que o bebé leva à boca.

ESTERILIZADOR MICRO-ONDAS ESTERILIZADOR MICRO-ONDAS 

Em apenas 4 minutos, o Esterilizador Micro-Ondas da Suavinex Em apenas 4 minutos, o Esterilizador Micro-Ondas da Suavinex permite esterilizar até 5 biberõespermite esterilizar até 5 biberões

e respetivos acessóriose respetivos acessórios, através de vapor intenso de água. Este é um , através de vapor intenso de água. Este é um método de esterilizaçãométodo de esterilização

rápido, económico e que não requer a utilização de soluções esterilizantesrápido, económico e que não requer a utilização de soluções esterilizantes . Inclui Pinças.. Inclui Pinças.

DUCCIO (ESTERILIZADOR DE CHUPETAS PORTÁTIL) DUCCIO (ESTERILIZADOR DE CHUPETAS PORTÁTIL) 

Duccio Duccio esteriliza a chupeta em apenas 3 minutos sem agentes químicosesteriliza a chupeta em apenas 3 minutos sem agentes químicos, graças ao seu sistema, graças ao seu sistema

de raios ultravioleta (UV). É compatível com qualquer tipo de chupeta. Funciona com cabo USB oude raios ultravioleta (UV). É compatível com qualquer tipo de chupeta. Funciona com cabo USB ou

com pilhas. com pilhas. 

Elimina 99% dos germes e microorganismos que podem causar distúrbios gastrointestinaisElimina 99% dos germes e microorganismos que podem causar distúrbios gastrointestinais ..

DETERGENTE ESPECÍFICO PARA BIBERÕES E TETÍNAS DETERGENTE ESPECÍFICO PARA BIBERÕES E TETÍNAS 

Fórmula com enzimas que eliminam com facilidade as proteínas do leite e outros restos deFórmula com enzimas que eliminam com facilidade as proteínas do leite e outros restos de

alimentos. A sua formulação, alimentos. A sua formulação, sem conservantessem conservantes, foi testada dermatologicamente e contém , foi testada dermatologicamente e contém 82% de82% de

ingredientes de origem naturalingredientes de origem natural . . 

É também e�caz para peças de extrator elétrico, chupetas, mordedores, talheres, etc.É também e�caz para peças de extrator elétrico, chupetas, mordedores, talheres, etc.

ESCOVA LIMPA-BIBERÃO DUO ESCOVA LIMPA-BIBERÃO DUO 

Permite limpar em profundidade biberões e tetinas graças ao seu formato ergonómico e aos seusPermite limpar em profundidade biberões e tetinas graças ao seu formato ergonómico e aos seus

�lamentos �exíveis e resistentes.  �lamentos �exíveis e resistentes.  

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).
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