
Przewodnik projektu

Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/bebiko-pro2
Trnd kontakt: nash@trnd.pl

Obserwuj
blog projektu!

Po tym jak zapoznałaś się z Bebiko PRO+ 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, wstawiając publikacje na media 
społecznościowe z odpowiednim komentarzem w formie opinii oraz na platformach 
odwiedzanych przez inne mamy. 
Zastanów się, jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy wyborze mleka następnego dla 
Twojego dziecka. Pamiętaj o tym, tworząc opinie online, które będą pomocne dla innych mam. 

W zestawie Ambasadorki znajdziesz również 5 dodatkowych saszetek z Bebiko PRO+ 2. 
Podziel się nimi z innymi mamami, które nie są w projekcie. Niech one także mają możliwość 
przekonać się, czy Bebiko PRO+ 2 jest odpowiednie dla delikatnych brzuszków ich maluszków. 
Upewnij się tylko, czy ich pociechy skończyły 6. miesiąc życia!

4. Wspieraj inne mamy swoim doświadczeniem z Bebiko PRO+ 2

5. Bądź aktywną Ambasadorką 

Napisałam opinie online na temat Bebiko PRO+ 2.

Wykonałam zdjęcia w ramach projektu i zamieściłam je na profi lach 
społecznościowych. 

Wypełniłam ankiety dostępne w projekcie. 

Podzieliłam się z 5 innymi mamami saszetkami Bebiko PRO+ 2.

Twoje zadania w projekcie

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie. 
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam, logując się na swój 
profi l trnd. Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu Bebiko PRO+ 2, znajdziesz 
odpowiednią zakładkę.

www.trnd.com/pl/projekty/bebiko-pro2 
Trnd kontakt: nash@trnd.pl
© 2018 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
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Zacznij od rozpakowania przesyłki i poznaj zawartość Twojego zestawu. Zapoznaj się 
z przewodnikiem projektu, w którym znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących mleka 
następnego powyżej 6. miesiąca życia Bebiko PRO+ 2 oraz poradnikiem dla rodziców dzieci po 
6. miesiącu życia od Bebiko PRO+ 2.

Przygotuj pierwszą porcję mleka następnego Bebiko PRO+ 2 dla Twojego malucha. Udokumentuj 
Wasze wrażenia, najlepiej robiąc zdjęcia. Prześlij je następnie, logując się na swój profi l na trnd.
Zamieść je również na profi lach społecznościowych, dodając hashtag 
#delikatnedlabrzuszka #bebikopro+2

Podziel się swoją opinią na temat Bebiko PRO+ 2 w trakcie czterech tygodni trwania projektu, 
biorąc udział w ankietach internetowych. Zaproszenie do wzięcia udziału w poszczególnych 
ankietach otrzymasz e-mailem w odpowiednim momencie trwania projektu. 

1. Zapoznaj się z zestawem Ambasadorki

2. Odpakuj i wypróbuj Bebiko PRO+ 2 

3. Wyraź swoją opinię

#delikatnedlabrzuszka #bebikopro+2

UNIKALNĄ
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Pamiętaj!
•  Bebiko PRO+ 2 może również służyć 

do przygotowania kleików i kaszek 
bezmlecznych BoboVita.

•  Mleko należy wykorzystać w ciągu 
dwóch godzin po przygotowaniu.

•  Nigdy nie należy używać ponownie 
niewykorzystanej części mleka.

• Opakowanie przed i po otwarciu po-
winno być przechowywane w suchym 
miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. 
Nie przechowywać w lodówce.

Zestaw Ambasadorki Bebiko PRO+ 2 dla 
niemowląt powyżej 6. miesiąca życia

Zadbaj o delikatny brzuszek Twojego 
dziecka

Mamy sprawdzają i polecają Zapytaj Doradców Bebiko PRO+ 2

• 2 opakowania Bebiko PRO+ 2 po 600 g 
• 5 saszetek Bebiko PRO+ 2 po 29,4 g do podzielenia się z innymi mamami
• Przewodnik projektu trnd
• Poradnik dla rodziców dzieci po 6. miesiącu życia od Bebiko PRO+ 2

W zestawie Ambasadorki znajdziesz:

Aby wspierać delikatny brzuszek Twojego 
dziecka, Bebiko PRO+ 2 stworzyło mleko 
następne, którego przełomowa formuła 
NutriFlor PRO+ łączy w sobie:

Bebiko PRO+ 2 
mleko następne, 
częściowo fermentowane 
dla niemowląt powyżej 6. 
miesiąca życia

Układ pokarmowy dziecka rozwija się jeszcze długo po jego narodzinach i jest bardzo 
wrażliwy. Na każdym etapie rozwoju potrzebuje szczególnej dbałości i delikatnego 
traktowania, w tym dopasowanego sposobu żywienia. Jeśli niemowlę nie może być karmione 
piersią, możesz w tym okresie wspierać je, podając mu odpowiednio dobrany pokarm.

Każdego dnia wspieramy kobiety, które są mamami lub 

oczekują narodzin dziecka. Cieszymy się, że mamy nie boją się 

pytać! Z przyjemnością dzielimy się wiedzą na 

temat funkcjonowania układu pokarmowego niemowlęcia. 

Mały brzuszek jest przecież tak ważny!

Zadzwoń do nas

801 16 55 55
W dni powszednie 
od 8:00 do 18:00

opłata zgodna 
z cennikiem
operatora

Wyślij wiadomość

www.BebiKlub.pl

Porozmawiaj na czacie

www.BebiKlub.pl

Dostępny we wtorki, środy 
i czwartki w godzinach:
10.:00-12.:00 oraz 14:00-16:00

Jak przygotować mleko modyfi kowane dla dziecka w domu? 

• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zanim przystąpisz do przygotowania 
mleka – przeczytaj każdy jej punkt, by później żadnego nie ominąć.

• Przygotuj wcześniej odpowiednie akcesoria: butelkę, smoczek, szczoteczki do czyszczenia 
butelki i smoczka. 

• Przed każdym przygotowaniem posiłku umyj ręce i wysterylizuj miarkę, butelkę i smoczek. 
• Zawsze podawaj dziecku wyłącznie świeżo przygotowaną porcję mleka. 
• Nigdy nie przechowuj przygotowanego pokarmu – jeśli maluch nie zjadł wszystkiego, wylej 

resztkę pokarmu. 
• Po karmieniu umyj dokładnie wszystkie akcesoria.

Sprawdź, co na temat Bebiko PRO+ 2 powiedziały inne mamy.

• LACTOFIDUS – unikalny proces 
inspirowany naturalnym zjawiskiem 
fermentacji mlekowej

• Błonnik GOS/FOS
• ALA (Omega 3), niezbędny do 

prawidłowego rozwoju mózgu*
• Wapń i witaminę D dla mocnych kości*
• Żelazo dla rozwoju poznawczego*

Masz pytania dotyczące rozwoju i żywienia Twojego dziecka lub produktów Bebiko PRO+ 2?
Zachęcamy Cię do kontaktu z doradcami Bebiko PRO+ 2, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Masz pytania dotyczące projektu?
Napisz na adres: nash@trnd.pl

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji 
o zmianie sposobu karmienia skonsultuj się z lekarzem.

”

“

94%

95%

90% mam powiedziało, że Bebiko PRO+ 2 pozwala im lepiej dbać o brzuszek 
ich dziecka*

karmień z Bebiko PRO+ 2 sprawiło, że dzieci były zadowolone 
po jedzeniu*

mam, które testowały mleko Bebiko PRO+ 2, deklaruje, że poleciłoby to 
mleko innym mamom*

*Zgodnie z wynikami badania produktu Bebiko PRO+ 2 przeprowadzonego przez TNS Polska w grupie 143 matek 
dzieci w wieku 7-12 miesięcy, październik-listopad 2015 r.
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji
o zmianie sposobu karmienia skonsultuj się z lekarzem.

*Bebiko PRO+ 2, podobnie jak inne mleka następne zawiera 
wapń, witaminę D, żelazo i kwas alfa-linolenowy (ALA).
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Zastanów się, jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy wyborze mleka następnego dla 
Twojego dziecka. Pamiętaj o tym, tworząc opinie online, które będą pomocne dla innych mam. 

W zestawie Ambasadorki znajdziesz również 5 dodatkowych saszetek z Bebiko PRO+ 2. 
Podziel się nimi z innymi mamami, które nie są w projekcie. Niech one także mają możliwość 
przekonać się, czy Bebiko PRO+ 2 jest odpowiednie dla delikatnych brzuszków ich maluszków. 
Upewnij się tylko, czy ich pociechy skończyły 6. miesiąc życia!

4. Wspieraj inne mamy swoim doświadczeniem z Bebiko PRO+ 2

5. Bądź aktywną Ambasadorką 

Napisałam opinie online na temat Bebiko PRO+ 2.

Wykonałam zdjęcia w ramach projektu i zamieściłam je na profi lach 
społecznościowych. 

Wypełniłam ankiety dostępne w projekcie. 

Podzieliłam się z 5 innymi mamami saszetkami Bebiko PRO+ 2.

Twoje zadania w projekcie

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie. 
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam, logując się na swój 
profi l trnd. Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu Bebiko PRO+ 2, znajdziesz 
odpowiednią zakładkę.

www.trnd.com/pl/projekty/bebiko-pro2 
Trnd kontakt: nash@trnd.pl
© 2018 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
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Zacznij od rozpakowania przesyłki i poznaj zawartość Twojego zestawu. Zapoznaj się 
z przewodnikiem projektu, w którym znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących mleka 
następnego powyżej 6. miesiąca życia Bebiko PRO+ 2 oraz poradnikiem dla rodziców dzieci po 
6. miesiącu życia od Bebiko PRO+ 2.

Przygotuj pierwszą porcję mleka następnego Bebiko PRO+ 2 dla Twojego malucha. Udokumentuj 
Wasze wrażenia, najlepiej robiąc zdjęcia. Prześlij je następnie, logując się na swój profi l na trnd.
Zamieść je również na profi lach społecznościowych, dodając hashtag 
#delikatnedlabrzuszka #bebikopro+2

Podziel się swoją opinią na temat Bebiko PRO+ 2 w trakcie czterech tygodni trwania projektu, 
biorąc udział w ankietach internetowych. Zaproszenie do wzięcia udziału w poszczególnych 
ankietach otrzymasz e-mailem w odpowiednim momencie trwania projektu. 

1. Zapoznaj się z zestawem Ambasadorki

2. Odpakuj i wypróbuj Bebiko PRO+ 2 

3. Wyraź swoją opinię

#delikatnedlabrzuszka #bebikopro+2
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