
Sistema de tamanhos NUK*

na NUK é a chupeta que se adapta 
ao seu bebé e não o contrário

Quando os bebés crescem a sua mandíbula e palato crescem 
com eles. Para que a chupeta se ajuste sempre à sua cavidade 
oral, as chupetas NUK têm vários tamanhos - quer escolha látex 
ou silicone, uma escolha sua ou do bebé, e estão disponíveis em 
ambos os materiais que são igualmente adequados.  

*   os diferentes tamanhos de chupetas devem sempre ser adaptados ao desenvolvimento de cada bebé.
** tamanho especial para recém-nascidos, dos 0 aos 2 meses (apenas na chupeta Genius).

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

Todos os bebés vêm ao mundo com uma necessidade inata 
de chuchar. A amamentação satisfaz este desejo, dando- 
-lhes tudo o que precisam: contacto físico próximo e uma 
ótima alimentação.  Mas, para alguns bebés, a necessidade de 
chuchar vai para além da amamentação e, nestas situações, as 
chupetas NUK são especialmente apropriadas:

•  o seu formato imita o  
mamilo da mãe quando  
esta está a amamentar

•  são particularmente bem  
aceites pelos bebés que estão  
a ser amamentados

Não só desenvolvemos a chupeta correta para a mandíbula  
do bebé, como agora otimizámo-la, para ficar ainda mais perto 
da natureza. O resultado é a chupeta NUK original, agora ainda 
melhor, para bebés e pais tranquilos.

Um bebé traz muita alegria no dia-a-dia, e por vezes até, alguma 
agitação. Mas há duas coisas que acalmam os bebés: um colo 
seguro e chuchar. O bebé consegue obter ambos quando está 
a ser amamentado. Mas, o que fazer quando o seu bebé já 
se alimentou, ou quando a mãe não está por perto, e ele está 
inquieto por alguma razão? Nestes momentos a chupeta correta 
pode ajudar a acalmar os bebés e também quem cuida deles.  
E se também ajudar no correto desenvolvimento da mandíbula, 
como a chupeta NUK, então todos podem relaxar.

apenas a amamentação é mais  
  natural.
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   as chupetas NUK -
     acalmam melhor do que nunca.

Inspirada na natureza
tetina extra suave 
e plana
Liberdade para os 
movimentos naturais de 
sucção.

Chuchar não só garante a ingestão de alimento, como 
também promove o desenvolvimento das mais variadas 
habilidades. Para tal, a língua deve ter espaço suficiente para 
fazer os movimentos naturais de sucção. Esta é a única forma 
de exercitar todos os músculos de que o bebé necessita para 
engolir, mastigar e aprender a falar corretamente. E isto é 
possível com a chupeta NUK: tão plana, fina e estreita, que 
deixa espaço livre para a língua, ajustando-se perfeitamente 
na boca do bebé quando ele está a chuchar.

Reduz a pressão sobre a  
mandíbula e os dentes. 

base mais fina e mais estreita

A melhor chupeta NUK 
de todos os tempos



As chupetas NUK são desenvolvidas por especialistas desde 
há 60 anos para cá. Vários especialistas, como médicos, 
ortodontistas, enfermeiras e pais, trabalham em conjunto e só 
quando todos aprovam a chupeta é que ela vai para produção.  
Com a  ajuda de pesquisas e questionários, confirmamos as 
opiniões dos especialistas. Aqui estão alguns resultados:

recomendada por especialistas

das enfermeiras parteiras recomendariam a 

chupeta NUK a mães a amamentar que queiram 

uma chupeta para o seu bebé.

dos pediatras confirmam que a chupeta NUK se 

ajusta perfeitamente ao palato do bebé.

dos ortodontistas confirmam que a chupeta 

NUK não causa desalinhamento dos dentes ou 

mandíbula.

* Estudo de mercado independente, 50 ortodontistas, 50 pediatras, 50 enfermeiras parteiras, Alemanha 2017

dos pediatras participantes recomenda a nova chupeta 
NUK Sensitive.

chupetas NUK – tão coloridas como a vida

Graças à sua forma flexível e levemente curvada, a 
chupeta 100% silicone adapta-se ao rosto do bebé como 
uma segunda pele, sem lhe cobrir o nariz ou dificultar a 
respiração.

Com desenhos  
surpreendentes, em tons  
suaves ou mais coloridas.

NUK SIGNaTURE 
Um original renovado 

Com anel que brilha no 
escuro, é a chupeta ideal 
para a noite.

NUK SIGNaTURE 
brilha no escuro 

Especialmente desenhadas para a pele sensível do bebé. 
Têm espaços de ventilação extra largos, permitindo a 
máxima circulação do ar, para a pele respirar.

NUK space 
deixa a pele suave
do bebé respirar

NUK space 
brilha no escuro - botão 
que brilha no escuro

NUK sensitive  
tão suave como um beijo

Novo

De aparência minimalista, esta chupeta incorpora as 
últimas descobertas científicas e inclui detalhes muito 
inteligentes, como a soft zone – zona mais suave para 
contacto com o palato do bebé. 

NUK star  
a nossa estrela

Formato ortodontico NUK, reduz o risco de desalinhamento 
dos dentes e mandíbula.
Disco suave e flexível, não marca o rosto do bebé.  
Espaço suficiente para o nariz do bebé respirar livremente.
Disco suavemente curvado, adapta-se ao rosto como uma 
segunda pele.
Disco integrado, permite colocação de corrente.

confirmado por especialistas:

100% silicone para máxima flexibilidade

Os recém-nascidos são tão sensívies e delicados que desenvolvemos 
uma chupeta ainda mais suave pare eles: 100% de silicone extra suave. 

Novo

** Estudo de mercado independente, 50 pediatras, Alemanha 2018
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