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Informação do Produto

Tubo em Borracha de Mastigar (4 cores)
Esta selecção de tubos mastigáveis é projetada para
desenvolver estimulação táctil para a boca. Uma gama de
4 cores diferentes que são adequados a partir dos 7
meses de idade em diante.

Referência: 3011010

Esta selecção de tubos mastigáveis é projetada para desenvolver estimulação táctil para a boca. Uma gama de 4
cores diferentes que são adequados a partir dos 7 meses de idade em diante.
Escolha o Tubo Chewy certo para melhorar a estabilidade da mandíbula e ajudar a desenvolver habilidades de
morder e mastigar.
O Tubo Chewy verde têm ressaltos e proporciona um aumento da estimulação sensorial.
O tubo Chewy amarelo é mais estreito para mandíbulas menores.
O tubo Chewy vermelho oferece mais resistência.
O tubo Chewy azul é o mais espesso e forte de todos e adequado para adolescentes.
São todos muito duráveis e são fáceis de limpar, tudo o que é necessário é sabão e água.
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Capítulos: Tato
Tipo de Produto: Estimulação Oral
Dimensões: 17 cm
Informações | Código Produto | : Fique envolvido supervisionar sempre o uso
Informações | Código Produto | : | 3CHEWY | 20220708 |
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