Mais NUK para a mãe e bebé

O seu bebé precisa de chupeta?
Todos os bebés nascem com uma necessidade inata de chuchar, o
que não só lhes garante a obtenção do precioso leite materno, como
também os acalma. Para muitas crianças, a amamentação ao peito
por si só não é suficiente para as acalmar. Uma chupeta pode ajudar.
Enquanto chucha, o seu bebé exercita os músculos e aperfeiçoa a
coordenação entre o maxilar, o palato, a língua e os lábios, como
treino eficaz para a mastigação e a fala.

Amamentação

Chuchar no dedo ou na chupeta?

Látex ou silicone? O seu filho decide
As chupetas NUK existem em látex e silicone. Deixe o seu filho
decidir qual a sua preferida.
Silicone
●
●

Material sintético, transparente
Sabor e odor neutros

Látex
●
●

Produto natural
Macio e resistente a mordidelas e rasgões recomendado para os primeiros dentes

Artigos de puericultura
NUK is a registered trademark of MAPA GmbH, Germany

A chupeta só serve para acalmar o bebé?
A chupeta não deve apenas acalmar, idealmente deve também ajudar
ao desenvolvimento saudável dos dentes e do maxilar do bebé.
Desde 1956 a NUK estuda cada detalhe do formato das chupetas
para adaptação ao maxilar, fazendo melhorias e adaptando-as
constantemente aos mais recentes desenvolvimentos médicos.
Todas as chupetas NUK são ortodônticas para promoverem o
correto desenvolvimento da cavidade oral do bebé.

Porque conhecemos e amamos os nossos bebés.
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A chupeta é mais flexível e macia do que o dedo. Enquanto que,
na maioria das vezes, a sucção contínua do polegar tem um
impacto negativo no desenvolvimento dos dentes e do maxilar,
uma chupeta com um design inteligente, graças ao seu formato
correto, minimiza a pressão no maxilar e dentes, reduzindo
assim o risco de desalinhamento dos mesmos.

Na NUK, compreendemos a vida
Sabemos do que a mãe e o seu bebé necessitam hoje e do
que vão necessitar amanhã. Sabemos que as opções de hoje
têm reflexo no futuro. Sabemos que todas as mães querem
o melhor para o seu bebé. Sabemos que tomar decisões que
influenciam o futuro dos nossos tesouros não é fácil. Por
isso estamos aqui. Estamos junto das mães, estamos junto
dos bebés. Porque sabemos qual vai ser o passo seguinte.
Porque estamos lá. Porque já lá estivemos.

Biberões e tetinas ortodônticas

Detergente

Desde o útero
A necessidade de sucção dos bebés é inata: acalma-os e faz
com que se sintam seguros. É por isso que muitos bebés
começam a chuchar no dedo ainda no útero da mãe.
Após o nascimento, o bebé instintivamente exercita a sua
língua e lábios, durante a amamentação, como prelúdio
para a mastigação e a fala.

Chupetas NUK,
para um desenvolvimento saudável
Correntes para chupeta

dias úteis - 9h00 às 18h00

Distribuído em Portugal por
Laboratórios Vitória, S.A.
Rua Elias Garcia,28
2700-327 Amadora
www.nuk.pt
www.facebook.com/NUKportugal

A natureza mostra-nos que
durante a amamentação,
o mamilo da mãe assume
uma forma assimétrica
que se ajusta perfeitamente
à boca do bebé. Foi a partir
desta observação e juntamente com especialistas de diversas
áreas - pediatras, enfermeiras, ortodontistas e nutricionistas,
que se desenvolveu o formato NUK especial ortodôntico.
A chupeta ortodôntica NUK foi a primeira chupeta adaptada
ao maxilar, idealizada por dois dentistas que identificaram
um melhor desenvolvimento da cavidade oral - maxilares e
dentes - em crianças amamentadas ao peito versus crianças
alimentadas com biberão.

Porque cada bebé é único

9% mais estreita

há uma chupeta ortodôntica única para cada bebé.

CNP. 7478438

45% mais macia

mais suave

Naturalmente Genial: NUK Genius
Tetina extra suave
- mais estreita
- especialmente macia no topo, adaptando-se ao palato
- particularmente fina, reduzindo a pressão na mandíbula
- muito suave, permitindo espaço para a língua

A Original: NUK Classic
Qualidade desde o início: Em látex ou silicone, as chupetas
NUK Classic são uma boa escolha hoje, como eram no
passado. Naturais e com formato que se adapta ao maxilar
com cores e desenhos modernos. A chupeta NUK Classic tem
acompanhado várias gerações de crianças nos seus primeiros
anos de vida.

Com NUK Air System que permite que a chupeta permaneça
macia e direita, o que reduz a pressão na mandíbula

A Fashion: NUK Trendline

A Respirável: NUK Freestyle

Disponível em silicone ou látex e em 4 tamanhos:

Chupetas fashion, com botão para segurar, em vez de anel.
Em látex ou silicone estas chupetas têm sempre cores
e motivos modernos e para todos os gostos. Alguns dos
motivos brilham no escuro durante algumas horas para mais
facilmente se encontrar a chupeta sem ter que acender a luz.

A mais nova chupeta NUK. É especialmente amiga da pele
graças às zonas de ventilação e à menor quantidade de pontos
de contacto com o rosto do bebé evitando assim acumulação de
saliva e consequente irritação da pele.
Com uma imagem muito moderna, adapta-se perfeitamente ao
rosto da criança.

Recomendação geral - por favor tenha em atenção o
desenvolvimento individual do seu filho.

