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NOVÝ SUNAR COMPLEX
S VYLEPŠENÝM SLOŽENÍM - S MLÉČNÝM TUKEM A BEZ 
PALMOVÉHO OLEJE



 Tvé úkoly v roli Sunar ambasadorky

Dle návodu připrav a dej svému děťátku ochutnat nový Sunar Complex s 
vylepšeným složením s mléčným tukem a bez palmového oleje.

Ochutnali jsme Sunar Complex

Až budeš mít s produktem zkušenosti, udělej pěkné a inspirativní tématické fotky 
nebo videa se Sunarem Complex a sdílej je na svých účtech sociálních sítí spolu se 

svými osobními postřehy. Vytvoř online buzz pro tento skvělý produkt a inspiraci pro ty, 
kteří hledají kvalitní náhradní mléčnou výživu. Nezapomeň označit @sunar_cz nebo  
@sunar_sk a přidej hashtagy #svysokymobsahemmaterskelasky,  #trndsunar, #sunar_cz 
a/nebo #sunar_sk a #trndprojekt, aby Sunaru neunikl žádný Tvůj příspěvek.

Facebook Instagram Osobní blog Nahrála jsem příspěvek na           

Recenze jsou dobrý způsob, jak se dozvědět více o zkušenostech s produktem od 
skutečných uživatelů. Jako ambasadorka/testerka můžeš sesbírat mnoho podnětů, 

které budou užitečné pro budoucí uživatele Sunaru Complex. Vyzkoušej a shrň své dojmy 
a praktické rady, maximálně ve 4 větách.

Sdílel/a jsem recenze na mně určených platformách:

dm

diskuzní fórum (emimino.cz, najmama.sk apod.)

ZbožíHeurekaAlza

Benu

Poděl se o vzorky s kamarádkami maminkami, které mají také malé děti a rády 
vyzkouší kvalitní kojenecké mléko. Pro tři z nich jsme do balíčku připravili vzorky o 

velikosti 300 g. Tyto vzorky jsou určené pro děti dvou různých věkových kategorií. Sleduj 
obal vzorků, abys je rozdala kamarádkám s dětmi odpovídajícího věku.

Rozdala jsem všechny vzorky kamarádkám dle věku jejich dítěte



…vyzkoušela se svým děťátkem nové vylepšené kojenecké mléko Sunar Complex.
… sdílela své zkušenosti na sociálních sítích s použitím hashtagů 
#svysokymobsahemmaterskelasky,  #trndsunar, #sunar_cz a/nebo #sunar_sk, 
#trndprojekt a označením @sunar_cz a/nebo @sunar_sk.
…sdílela své zkušenosti a vzorky s kamarádkami maminkami.
…napsala recenze na nový Sunar Complex na online platformách.
…shrnula svůj názor v závěrečném dotazníku.

V našem projektu spolu s dalšími 
300 trnd-ambasadorkami bychom rádi, abys...

Sunar Complex trnd projekt

Tvůj projektový balíček
Pro Tebe:
1x balení kojeneckého mléka 
Sunar Complex 600 g
1x Průvodce projektem

Pro tvé 3 kamarádky s dětmi 7+, 
resp. 13+ měsíců věku:
• 3x 300 g vzorek (mix Sunar  
  Complex 2 a Sunar Complex 3)
• Dotazníky průzkumu trhu

Vítejte v našem nejnovějším projektu, ve kterém společně vyzkoušíme nové kojenecké mléko 
Sunar Complex s vylepšeným složením a unikátní kombinací živin podle vzoru mateřského 
mléka.

Výrobky té nejvyšší kvality značky Sunar provází již přes 80 let každou novou 
generaci na jejím startu do života.

• Dotazníky průzkumu trhu• Dotazníky průzkumu trhu• Dotazníky průzkumu trhu



Příprava 

Upozornění: Kojení je pro novorozence a kojence nejlepší způsob výživy. Sunar Complex 
2 a 3 není určen jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. 
Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na doporučení lékaře. Způsob přípravy, 
dávkování a další informace o výrobcích najdete na  www.sunar.cz.

1) Pečlivě si umyjte a osušte ruce. Vysterilizujte dudlík, lahev a kroužek tak, že je ponoříte do 
vařící vody na 10 minut.

2) V jiné nádobě převařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ji vychladnout např. 
ve vodní lázni na 40 °C. Vlijte požadované množství do vysterilizované lahve (viz dávkovací 
tabulka). Nespotřebovanou převařenou vodu již pro další přípravu mléka nepoužívejte.

3) Naplňte odměrku vrchovatě práškem, přebytek zarovnejte ostřím nože a vsypte do lahve 
požadovaný počet odměrek (viz dávkovací tabulka). Dobře zavřete a důkladně protřepejte, 
až se prášek rozpustí. Používejte vždy pouze přiloženou odměrku.

4) Před podáváním dítěti si zkontrolujte na vnitřní straně zápěstí, že teplota mléka není vyšší 
než 37–40 °C. Připravenou porci ihned podávejte.



Nový vylepšený Sunar 

Z čerstvého mléka 
a smetany

S mléčným tukem

Bez palmového oleje

* Obsahují všechna pokračovací kojenecká mléka podle zákona.

Proč si vybrat Sunar Complex: 

Vyrobeno z čerstvého kravského mléka 

a smetany

Obsahuje mléčný tuk  a galaktooligosacharidy 

pro spokojené bříško

Vitaminy* A, C a železo* na podporu imunity

Vápník* a Vitamin D* pro správný růst kostí

Bez palmového oleje

Obsahuje pouze mléčný cukr laktózu

Unikátní receptura Sunaru Complex je vyvinutá podle vzoru mateřského 
mléka a vychází z více než 80 let výzkumu. Naše unikátní receptura 
obsahuje exkluzivní kombinaci živin přirozeně se vyskytujících v mateřském 
mléce. Mezi nejdůležitější patří mléčný tuk, který je druhou nejzásadnější 
složkou mateřského mléka a dodává mléku lahodnou chuť.

Nová kojenecká mléka Sunar se vyrábí udržitelným a ekologickým 
způsobem z čerstvého kravského mléka a smetany nejpokročilejší techno-
logií s přísnou kontrolou kvality.



Proč je mléčný tuk tak důležitý… 

Víte, že:

Lipoproteinová membrána MFGM, kterou mléčný tuk přirozeně obsahuje, se podílí na 
příjmu vitamínů, pohodovém trávení a stojí za spokojeným bříškem vašeho miminka. 
Mléčný tuk obsažený v Sunaru přispívá k lepší vstřebatelnosti vitamínů A, D, E, K 
rozpustných v tucích. Ne každá kojenecká výživa obsahuje mléčný tuk!

Sunar obsahuje mléčný 
tuk již od počátku výroby
Nechceme nahrazovat důležitý 

mléčný tuk rostlinnými nnými oleji. 

Důvěřujeme naší tradiční receptuře 

a neustále ji s experty z Hero Institute 

for Infant Nutrition vylepšujeme, 

abychom se nadále co nejvíce 

přibližovali mateřskému mléku.

Bioaktivní složka MFGM

Je zdrojem řady 
biologicky aktivních 

antimikrobiálních a imuno-
modulačních látek.

Mléčná chuť

Dodává mléku lahodnou 
mléčnou chuť, která 

nemusí být zvýrazňována 
přidáváním mléčných 

aromat.

Vitaminy

Je důležitý pro 
vstřebávání vitamínů 
A, D, E, K rozpustných 

v tucích

Zdroj energie

Je významným zdrojem 
energie, která je důležitá 

pro růst dítěte.

Mléčný tuk je druhou nejzastoupenější složkou mateřského mléka?

Tuky tvoří zhruba ²/3 mozku a 90 % růstu mozku se uskutečňuje 
v prvních třech letech života?

Spokojené bříško
Mléčný tuk dodává mléku 
lahodnou chuť. Díky tomu bude 
mít miminko spokojené bříško.

Imunita
Vitaminy* A, C, D a železo* 
přispívají k normální funkci 
imunitního systému.

Růst kostí
Vápník* a vitamin D* jsou potřebné 
pro normální růst a vývin kostí u dětí.



Chutná Sunar Complex 
Tvému dítěti? 

Vyfoť jej, jak si mlíčko užívá. 
Nechceš zveřejnit obličej 

prcka? Můžeš jej vyfotit např. 
zezadu vedle krabice Sunaru 

a s lahvičkou v ruce. 🙂

Momenty s #vysokymobsahemmaterskelasky

Sdílej své dojmy s hashtagy #svysokymobsahemmaterskelasky, 
#trndsunar, #sunar_cz a/nebo #sunar_sk a #trndprojekt! 
Následuj naše tipy pro ty nejlepší příspěvky.

#svysokymobsahemmaterskelasky 
#sunar_cz nebo #sunar_sk #trndsunar #trndprojekt

Pro více inspirace sleduj Sunar na Instagramu: @sunar_cz nebo @sunar_sk 

Nefoť ani nedělej video 
projektového balíčku nebo 

jeho rozbalování. Stejně 
tak nepřidávej na fotku 

průvodce projektem, ten je 
jen pro Tebe. Vytvoř místo 
toho raději krásné pozadí 
příspěvku, které produkt 

vyzdvihne. 

Ujisti se, že je v příspěvku 
viditelný název produktu

a odstraň ze záběru 
produkty ostatních 

značek.

Překvap nás svou tvořivostí, 
nestyď se a předveď Sunar v 
kreativním příspěvku! Použij 
při focení oblíbené doplňky, 

zajímavě je uspořádej a 
vyfoť. Hraj si s kompozicí 
a buď inspirací pro další 

maminky!

Pro tu nejlepší kvalitu 
příspěvku se ujisti, že máš 

před focením otřený objektiv. 
Dbej na dobré, nejlépe 

přirozené světlo, ostrý obraz 
a odpovídající estetiku.



#svysokymobsahemmaterskelasky
#trndsunar  #trndprojekt

#sunar_cz  #sunar_sk
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