


Nestlé LACTOGEN trnd-projekt

Feladataink nagykövetként

Indulócsomagod tartalma

Nestlé LACTOGEN 
Válaszd az örömteli fejlődést

Örömmel köszöntünk Téged és kis örökmozgódat projektünkben, amely során 200 anyukával 
közösen fogjuk kipróbálni és megismerni a Nestlé LACTOGEN Junior vaníliás ízű gyerekitalt. 

A babák egy éves korhoz közeledve gyorsan növekednek és igazi örökmozgók.  
A megfelelő tápanyag tartalmú kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen az optimális 
növekedéshez, az egészséghez és fejlődéshez. Azonban egy éves kor felett is szükségük 
van folyékony tejalapú táplálékra. 

Írj értékelést!
Értékeld a terméket a nestlebaba.hu, dm.hu és rossmann.hu oldalakon, 
ezzel segítesz, hogy valódi tapasztalatokon keresztül tájékozódhassanak 
a termék iránt érdeklődő kisgyermekes szülők.

Meséld el!
Milyen tapasztalataid vannak a termékről? Miket tudtál meg a 
Nestlé LACTOGEN Junior gyerekitalról a projekt során? Vidd hírét a 
gyerekitalnak és beszélgess barátaiddal, ismerőseiddel az élményeidről.

Próbáld ki!
Próbáld ki gyermekeddel a Nestlé LACTOGEN Junior gyerekitalt, amelyet 
a megfelelő tápanyagtartalmú, kiegyensúlyozott étrend részeként 
készíthetsz el neki. 

Töltsd ki a Záró felmérést!
Összegző véleményedet és tapasztalataidat kíváncsian várjuk a projekt 
végén a Záró felmérésben. 

Add tovább!
Indulócsomagod két Nestlé LACTOGEN terméket is rejt, az egyiket annak 
a barátnődnek, ismerősödnek szánjuk, akinek szintén 1-2 év közötti a 
gyerkőce és szívesen megismerné a terméket.

Saját használatra:
• 1x Nestlé LACTOGEN Junior vaníliás ízű gyerekital (600g)
• 1x Projektmenetrend
• 1x Nestlé LACTOGEN Játékos fejlődés kis füzet

Továbbadásra kisgyermekes ismerősödnek:
• 1x Nestlé LACTOGEN Junior vaníliás ízű gyerekital (600g)

Tudtad?
A kisgyermekek számára a natúr tehéntej sok szempontból nem megfelelő táplálék, mert 
például megterhelheti emésztőrendszerüket. Nem véletlen, hogy sok gyermekorvos 
egészen 3 éves korig nem javasolja a tehéntej ivó folyadékként történő fogyasztását!

A LACTOGEN Junior vaníliás ízű gyerekital tehéntej alapú, ugyanakkor a benne található 
összetevőket, tápanyagokat a kisgyermekek igényeinek megfelelő mennyiségben és 
összetételben tartalmazza.

Fontos figyelmeztetés! 
A Lactogen Junior vaníliás ízű tejalapú italpor 1 éves kortól adható gyerekital, nem 
adható anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszerként az első életévben. A változatos, 
kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód nélkülözhetetlen az egészség 
megőrzéséhez.



Miért válaszd a Nestlé LACTOGEN 
Junior gyerekitalt?

Kalciumot és D-vitamint tartalmaz, a gyermekek csontjainak megfelelő növekedéséhez 
és fejlődéséhez. A vas és jód elősegíti a gyermekek kognitív képességének fejlődését. 
Az A-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a C-vitamin fontos 
szerepet játszik a vas felszívódásában.

Nestlé LACTOGEN nagykövetként NEM feladatunk, hogy a közösségi oldalakon is 
megosszuk a tesztelés pillanatait, ugyanakkor a projekt során készült képeket elküldheted 
nekünk a Fényképalbumba. Ha szeretnéd megosztani élményeidet képek formájában, 
akkor kérünk a következőkre figyelj oda:

• Lehetőleg kerüld az olyan képeket, amelyen gyermeked szerepel.
• Fotózd le a készítés mozzanatait, lépéseit.
• Amennyiben gyermekedről mégis megosztasz képet, fotózkodj közösen a kicsivel, ne 

hagyd egyedül, szülői felügyelet nélkül. Figyelj arra, hogy ne szerepeljen hiányos öltözetben, 
teremts biztonságos környezetet számára és kerüld a veszélyes helyzeteket fotózáskor.

• A Nestlé szívügye a játékos tanulás, ezt az üzenetet a képeken is megmutathatod, például 
rajzolhattok mosolygós arcot a hóba, közösen zsírkrétával egy fehér lapra.

• Bár ezúttal nem kérjük, hogy tedd közzé a tesztelési pillanatait a közösségi oldalaidon,  
ha mégis megosztanád ismerőseiddel élményeiteket, ne felejtsd el használni  
a #nestlelactogen, #egyilyenmosolybanmindenbennevan, #trndprojekt hashtageket  
és feltétlenül használd a #reklám hashtaget.

www.trnd.hu/nestle-lactogen

trnd kapcsolattartód: lizara@trnd.hu
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