
Bebiko 2 NUTRIfl or Expert 
bardzo dobrze tolerowana 
formuła*.

Wypróbuj Bebiko 2 
Teraz w nowym, wygodnym 

opakowaniu.

*Na podstawie opinii 78% mam z grupy 403, które testowały Bebiko 
2 NUTRIfl or Expert na platformie trnd.pl w dniach 18.05-24.06.2020

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.



TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE

Wypróbuj Bebiko 2
Zapoznaj się z Twoim zestawem Ambasadorki. Przeczytaj dokładnie przewodnik projektu, w 

którym znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących mleka następnego powyżej 6. miesiąca 
życia i przygotuj swojemu dziecku pierwszą porcję Bebiko 2 NUTRIfl or Expert.

11

Opublikuj post
Podziel się z nami uśmiechem Twojego Maluszka! Zrób zdjęcie podczas wspólnego 

karmienia lub przygotowywania mleka następnego, opublikuj post na swoim Instagramie lub 
Facebooku i pokaż szczęśliwy brzuszek Twojego dziecka. W opisie dodaj Wasze odczucia po 
wypróbowaniu mleka Bebiko 2. Pamiętaj, aby dodać hashtagi: #bebiko2 #szczesliwybrzuszek 
#projekttrnd.

22

Napisz opinię
Podziel się swoją opinią na temat mleka oraz nowego formatu opakowania Bebiko 2 

NUTRIfl or Expert na wyznaczonych dla Ciebie platformach. Informacje, na jakiej platformie 
napisać opinię, otrzymasz w trakcie trwania projektu na swoją skrzynkę e-mail. Bardzo ważne 
jest to, abyś była uważna i sprawdzała nie tylko główne wiadomości e-mail, ale także foldery: 
oferty, powiadomienia, społeczności oraz spam, do których mogą przez przypadek trafi ć nasze 
wiadomości.

33

#bebiko2 #szczesliwybrzuszek #projekttrnd



Podziel się z innymi Mamami swoim doświadczeniem z Bebiko 2
Po tym jak już zapoznałaś się z Bebiko 2, wypróbowałaś je ze swoją pociechą

i przekonałaś się, że spełnia Wasze oczekiwania, ważne jest abyś podzieliła się opinią
z innymi Mamami. Swoimi doświadczeniami możesz dzielić się nie tylko wstawiając publikacje 
na swoje media społecznościowe, ale również na platformach odwiedzanych przez inne mamy.

44

Wypełnij ankietę końcową
Wiemy jak ważną decyzją jest wybór mleka dla Maluszka, dlatego Twoje doświadczenia 

będą pomocne dla innych Mam. Podziel się swoją opinią o formule Bebiko 2 wypełniając 
ankietę końcową, która będzie dostępna na zakończenie projektu.

55

PAMIĘTAJ! ZARAPORTUJ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ 
W PROJEKCIE.
Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich publikacji w mediach 
społecznościowych, logując się na swój profi l trnd. Na stronie projektu Bebiko 2 
znajdziesz zakładkę ’Prześlij link do swojej publikacji/opinii’.

#bebiko2 #szczesliwybrzuszek #projekttrnd



DRODZY RODZICE

Bebiko 2 z formułą NUTRIfl or Expert dba o szczęście małych 
brzuszków, gdyż zawiera kompletną kompozycję składników 
odżywczych*, wspierających prawidłowy rozwój** Twojego dziecka.

…dba o małe brzuszki…zawiera składniki 
wspierające 
prawidłowy rozwój**

…to gwarancja 
jakości, pewny 
i bezpieczny wybór

Bebiko 2

Najwięcej Mam
ufa właśnie nam

…jest sprawdzone 
przez pokolenia 
polskich Mam

…jest polecane 
przez inne Mamy

*/** Zgodnie z przepisami prawa Bebiko 2 zawiera wapń i witaminę D niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów.

Najwięcej mam ufa właśnie nam: na podstawie opinii 85% mam z grupy 615, które testowały Bebiko 2 NUTRIfl or Expert w badaniu 
prowadzonym na platformie trnd.pl w dniach 20.08-16.09.2019 

DRODZY RODZICE



ODKRYJ BEBIKO 2 TERAZ TAKŻE 
W WYGODNEJ PUSZCE!

* / ** Na podstawie opinii 78%* mam oraz 92%** mam z grupy 403, które testowały Bebiko 2 NUTRIfl or Expert na platformie trnd.pl 
w dniach 18.05-24.06.2020 

Bebiko 2 jest bardzo 
dobrze tolerowane*. Aż 92% dzieci 

akceptuje je już od 1 butelki**.

Wygodne 
użytkowanie

komfortowe dozowanie 
mleka dzięki szerokiemu 
otwarciu puszki

Higieniczne 
 i bezpieczne 

przechowywanie

szczelna i wygodna 
pokrywka umożliwiająca 
wielokrotne zamykanie  i 

otwieranie produktu

Przyjazna  dla planety

metalowa puszka  to materiał idealny  do 
wielokrotnego recyklingu.

Higieniczne 

metalowa puszka  to materiał idealny  do 



SKŁADNIKI WAŻNE DLA ROZWOJU DZIECKA

Formuła Bebiko 2 NUTRIfl or Expert zawiera:

BŁONNIK GOS/FOS
Unikalna kompozycja błonnika GOS/FOS. 

ALA (OMEGA 3)*
Niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej.

WAPŃ* I WIT. D* 
niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów.

DHA (OMEGA 3)
który wspiera prawidłowy rozwój wzroku.** 

ŻELAZO* I JOD*
wspierające prawidłowy rozwój poznawczy. 

* Zgodnie z przepisami prawa
** Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

W 1000 pierwszych dni maluszek ma wyjątkowe potrzeby żywieniowe, 
dlatego należy wybierać odpowiednią żywność. Po pierwszych 

urodzinach zmień mleko Bebiko 2 na Bebiko Junior 3. Pamiętaj, że Junior 
to nie mały dorosły. Wciąż szybko rośnie i dynamicznie się rozwija.

niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów.

** Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Akademia Zdrowego Brzuszka to wyjątkowa platforma edukacyjna 

stworzona specjalnie dla Rodziców, by zadbać o prawidłowy  rozwój Maluszka i jego szczęśliwe 

dzieciństwo.

Ciekawe i przyjazne kursy podpowiedzą Ci:

  co jest ważne w żywieniu niemowląt i dzieci

  jak komponować dietę Maluszka

  co robić, gdy pojawiają się ulewania, kolki czy zaparcia 

Zostań najlepszym ekspertem od 
szczęśliwego małego brzuszka.

Korzystaj z wiedzy, sprawdzaj się w quizach 

i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

więcej na WWW.BEBIKLUB.PL

Dlaczego 
mały brzuszek 

jest tak 
WAŻNY?

Jak wpływa na
PRAWIDŁOWY 
rozwój Twojego 

dziecka?

Jak poznać, 
że mały 

brzuszek jest  
SZCZĘŚLIWY?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ do Akademii Zdrowego  Brzuszka!

Jesteśmy dla Ciebie!

Potrzebujesz więcej informacji? Nasze ekspertki 
chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

 zadzwoń: 801 16 5555

   wejdź na BebiKlub.pl i wyślij wiadomość

lub porozmawiaj na czacie

  DORADCY BEBIKLUB.PL

@



ZESTAW AMBASADORKI BEBIKO 2
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 Dwie puszki Bebiko 2 (700 g)

 Przewodnik projektu

 Poradnik Bebiko 2 dla rodziców

 Pięć saszetek Bebiko 2 NUTRIflor Expert do podzielenia się  
    z innymi mamami


