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http://www.americanas.com.br/


http://www.americanas.com.br/
http://www.americanas.com.br/


http://www.dafiti.com.br/
http://www.dafiti.com.br/


https://babytunesbyvanessa.com/ visitado em 27/08/2020

A marca inglesa Tommee Tippee, foi projetada para ser a mais 
próxima possível da amamentação natural e está entre as 3 
melhores marcas de mamadeira do mundo!
O bico possui um formato que imita a sensação natural, 
flexível e a circulação do aleitamento materno, facilitando 
a transição entre o peito e o bico. Além do sistema anti-cólicas, 
anti-gás e anti refluxo com uma válvula fácil avançada para 
que o bebê possa amamentar confortavelmente com menos ar 
e vácuo. 
https://babytunesbyvanessa.com/products/mamadeira-tomm
ee-tippee-transparente-260ml

https://babytunesbyvanessa.com/


https://www.carrefour.com.br/


http://www.americanas.com.br/
https://www.carrefour.com.br/chupeta-compact-azul-silicone-chicco-tamanho-2-6-12m-mv21304971/
https://www.carrefour.com.br/chupeta-compact-azul-silicone-chicco-tamanho-2-6-12m-mv21304971/


https://www.shoptime.com.br/, visitado em 17/08/2020

https://www.shoptime.com.br/




La prohibición de la promoción 

comercial de fórmulas infantiles para 

lactantes tiene como principal objetivo 

la protección de la lactancia materna y 

la salud del bebé en los primeros años 

de vida, garantizando a la familia su 

poder de elección libre de influencias 

comerciales.





https://www.shoptime.com.br/ (17/08/2020)

https://www.shoptime.com.br/


https://www.instagram/lojasamericanas (07/08/2020)



https://www.instagram.com/droga
riasaojorge/ (03/08/2020)

https://www.instagram.com/drogariasaojorge/
https://www.instagram.com/drogariasaojorge/


https://instagram.com/farmaciadotrabalhadorpe?igshid=1l3 9gepezdrdg (11/08/2020)









https://www.instagram.com/p/CFaeWq7HQq8/   Acesso em 24/09/2020

https://www.instagram.com/p/CFaeWq7HQq8/


http://www.sabordeviver.com.br Acesso em 06/08/2020

http://www.sabordeviver.com.bra










          “o uso adequado de uma chupeta nos primeiros 
anos de vida estimula a atividade neuromuscular, 
contribuindo para o desenvolvimento adequado dos 
músculos do rosto e da língua, e como um resultado, do 
aparelho de mastigação e da boca como um todo.”
“... a pressão correta da língua contra o palato, 
especialmente nos lados, contribui para a formação 
adequada desse último, criando espaço suficiente para 
que os dentes cresçam adequadamente.”

www.chicco.com.br – visitado em 11/08/2020

“... O desmame é o primeiro passo importante 
no desapego parcial da criança da mãe ...”

http://www.chicco.com.br/


www.danonenutricia.com.br – visitado em 17/08/2020 

http://www.danonenutricia.com.br/


www.danonenutricia.com.br – visitado em 17/08/2020 

http://www.danonenutricia.com.br/


“ Sabia que tem leites e fórmulas ricas em nutrientes que ajudam no desenvolvimento das 
crianças? Pois é! Por isso, se você tem dificuldade  para amamentar ou quer complementar 
a alimentação do seu filho, esses produtos são ideais! Eles vão deixar o seu filho com toda 
energia e força que as crianças precisam! “

“E ainda ... Agora, tem ainda leites e fórmulas para bebês com refluxo, sem lactose para 
quem tem que evitar esse carboidrato e até à base de soja, rica em vitaminas e minerais. 
Demais! “

www.magazineluiza.com.br –  visitado em 27/08 e 06/10/2020

http://www.magazineluiza.com.br/
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LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006

DECRETO Nº 9.579, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

RESOLUÇÃO-RDC Nº 221, DE 5 DE AGOSTO DE 2002

RESOLUÇÃO-RDC Nº 222, DE 5 DE AGOSTO DE 2002

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.265-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.579-2018?OpenDocument


 


