
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protecção ocular com chupeta Lytot ® é o acessório essencial na moda para os bebés e para o seu 
bem-estar. Os olhos das crianças são muito frágeis, (inverno e verão) assim quando o sol brilhar, 
eles necessitam de ser protegidos, utilizando “óculos escuros” para evitar os danos permanentes 
provocados pela exposição excessiva aos raios UV 
Todos os pais sabem que é difícil para os bebés colocarem óculos de sol tradicionais e 
conseguirem mante-los, esqueçam por isso as hastes que os incomodam e que tornam difíceis a 
sua fixação, mas com Lytot ® as crianças podem finalmente ter a sua protecção ocular para o sol 
de forma natural e sem restrições. 
A partir dos 6 meses a criança vai poder usar a sua Protecção Ocular sem ajuda e de acordo com a 
luminosidade. 
 
Produto patenteado - Lytot ® é uma verdadeira inovação sendo o primeiro “Protecção ocular para 
o sol com chupeta” especialmente concebido para as crianças 0-36 meses e adaptada à sua 
morfologia. 
Lytot ® está em conformidade com os requisitos da norma ISO 12312 de 2013,  protecção ocular e 
facial - Óculos de sol e óculos relacionados  que garantem um produto sem Bisfenol A ou BPA, 
substância química proibida, nomeadamente na fabricação de brinquedos e nos cuidados a ter 
com as crianças. 
De fabrico francês a 100% sendo fabricado em poliamida é muito resistente e entregue em 
embalagem “blistada” tendo no verso as instruções de uso. 
 
Produto desenvolvido de modo específico para as crianças poderem filtrar através das lentes o 
Bloqueador de Azul 90% da luz azul, comparando com os 80% para lentes fumadas clássicas.  
As lentes Lytot são também 100% UV de protecção 
Lytot ® existe em quatro cores pastel: cristal, rosa, azul e verde com a versão ajustável (2 
chupetas) de acordo com a idade da criança. 
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