
Como usar as conchas
SILVERETTE?
Para prevenir ou aliviar os mamilos machucados e doloridos,
utilize as conchas desde o primeiro dia da amamentação.
Deixe algumas gotas de leite materno em cada concha no
final da amamentação e coloque as conchas diretamente
sobre o mamilo, cobrindo os mesmos, usando o suporte do
sutiã para mantê-las na posição. Utilize o SILVERETTE ® o
maior tempo possível entre as sessões de amamentação.
Retire as conchas antes de amamentar.

Lave as conchas diariamente com água morna para remover
qualquer resíduo de leite. Para mantê-los brilhantes, faça
uma pasta usando bicarbonato de sódio com uma pequena
quantidade de água. Esfregue a pasta nas conchas, lave bem
e seque-os

Não use outros tratamentos para mamilo em conjunto com
o SILVERETTE®, como cremes e pomadas. Isso pode
comprometer ou reduzir a eficácia do produto

conforto e cuidado na amamentação
O que  são  as conchas
SILVERETTE?
São pequenas conchas anatômicas, adequadas para
qualquer formato de mamilos, elaboradas com prata 925
pura que ajudam a proteger os mamilos durante a
amamentação. A prata é um metal antimicrobiano,
antifúngico e antibacteriano natural que também contém
propriedades anti-inflamatórias. Cicatriza e previne
fissuras, feridas, dor e infecções.

Estas conchas são essenciais para quem quer se prevenir
ou para quem está enfrentando problemas durante a
amamentação, com mamilos doloridos e rachados. O
SILVERETTE ® é fácil e confortável de usar - e não é
necessários cremes ou loções adicionais.

Desde 2002, as conchas de prata SILVERETTE ® têm tido
um grande sucesso com mães, médicos e obstetras em
todo mundo. Elas são as únicas conchas de amamentação
feitas na Itália por ourives totalmente licenciados.



Porque somos dife rente s?
ORIGINAL: SILVERETTE® são as conchas originais de amamentação de prata que são fabricadas na
Itália pela empresa licenciada desde 2002.

PATENTEADA: A patente da forma anatômica do SILVERETTE® foi testada para acomodar qualquer
tamanho de mamilo sem compressão. O bico arredondado e seu formato permitem que o ar
circule e as bordas da concha são moldadas a mão, para evitar qualquer desconforto.

TESTADA: As conchas de prata do SILVERETTE® foram clinicamente testadas em um hospital em
Pádua, Itália, por dois anos antes de serem vendidas ao público.

MAIS VENDIDA: SILVERETTE® são as conchas de amamentação de prata mais vendidas no mundo.

SUSTENTÁVEL: Opção natural e sustentável uma vez que pode ser usada inúmeras vezes, sem
perder sua eficácia.

LEVE: SILVERETTE® são as conchas de prata mais leves disponíveis no mercado, pesando apenas 3g.

Perguntas frequente s
SILVERETTE® PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM ABSORVENTE DE SEIO?
Sim elas podem. Se você planeja usar absorventes, coloque os protetores em cima
das conchas SILVERETTE®. Seu sutiã de amamentação vai manter tudo no lugar.

A EFICÁCIA DAS CONCHAS SILVERETTE® DIMINUI AO LONGO DO TEMPO?
Não, a eficácia das conchas do SILVERETTE® permanece a mesma, não importa
quanto tempo você os use! Você pode aguardar e usar seu SILVERETTE® para a
amamentação de todos seus filhos.

O SILVERETTE® ESTÁ DISPONÍVEL EM TAMANHOS DIFERENTES?
Ele está disponível em um tamanho universal. Anos de pesquisa e desenvolvimento
resultaram nas conchas SILVERETTE® especialmente moldados com um bico
arredondado que se adapta confortavelmente a qualquer tamanho de mamilo sem
comprimi-lo. SILVERETTE® é a única empresa que tem uma patente sobre sua forma.

AS CONCHAS SILVERETTE® CONTÊM NÍQUEL?
Não, o SILVERETTE® não contém níquel.Avaliaçõe s Reais

www.amazon.com

www.silverettebrasil.com.br


