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Odkryj mleko następne po 6. miesiącu 
życia Bebiko 2 NutriFlor+

Brzuszek Twojego dziecka jest bardzo ważny! Jeśli wszystko jest w nim w porządku, Twój 
maluszek jest chętny do zabawy, dobrze je i śpi. To właśnie w brzuszku zachodzi proces 
trawienia, a także proces wchłaniania składników, które wspierają zdrowy rozwój Twojego 
dziecka.

Dołącz do grona Ambasadorek w projekcie Bebiko 2 i zadbaj o brzuszek Twojego 
malucha. 

W przewodniku projektu znajdziesz wszystkie informacje na temat mleka następnego po 
6. miesiącu życia Bebiko 2 NutriFlor+ i dowiesz się, jak zadbać o prawidłowy rozwój swojego 
dziecka. 

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Właśnie trafi ła do Ciebie przesyłka zawierająca:

•  2 opakowania Bebiko 2 NutriFlor+ po 800 g - mleko następne dla niemowląt 
po 6. miesiącu życia

•  5 saszetek Bebiko 2 NutriFlor+ po 29,4 g 
•  Przewodnik projektu trnd, pełen przydatnych wskazówek i informacji
•  Poradnik dla rodziców dzieci po 6. miesiącu życia od Bebiko 2

Twój zestaw Ambasadora

Masz już cały zestaw Ambasadora?
Podziel się swoimi wrażeniami na blogu projektu: www.trnd.pl/projekty/bebiko2
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem nash@trnd.pl



Jak przygotować mleko modyfi kowane 
dla dziecka w domu?

Bebiko 2 NutriFlor+ dla Twojego dziecka

Bebiko 2 NutriFlor+ to modyfi kowane mleko następne dla niemowląt powyżej 
6. miesiąca życia. Dzięki kompletnej formule z opatentowaną kompozycją błonnika 
GOS/FOS, mleko Bebiko 2 NutriFlor+ wspiera prawidłowy rozwój dziecka. Jego 
skład został dopasowany do potrzeb żywieniowych małego organizmu (jako część 
zróżnicowanej diety).

Bebiko 2 NutriFlor+ wspiera prawidłowy rozwój Twojego dziecka, dzięki 
zawartym składnikom, takim jak:

*  Bebiko 2 NutriFlor+ zgodnie z przepisami prawa zawiera wapń, witaminy A, C i D, żelazo oraz kwas 
alfa-linolenowy.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Wapń i witamina D*
Dla prawidłowego rozwoju kości i zębów

Przygotowując pokarm dla swojego dziecka, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

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

•  Przygotuj wcześniej odpowiednie akcesoria: butelkę, smoczek, szczoteczki do czyszcze-
nia butelki i smoczka. 

•  Przed każdym przygotowywaniem 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.

Żelazo*
Do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych
ciałek krwi oraz dla rozwoju poznawczego

Witaminy A, C, D*
Dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego

Omega 3 (ALA)*
Dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych

Błonnik GOS/FOS

Akcesoria do karmienia – Twój niezbędnik

Do przygotowywania
mleka i karmienia dziecka
niezbędny będzie Ci komplet
akcesoriów:

• butelka ze smoczkiem
(najlepiej mieć przynajmniej
jeden w zapasie)
• szczoteczki do czyszczenia
• podgrzewacz do mleka

Dla starszego dziecka:

• łyżeczka – do podawania pierwszych
pokarmów uzupełniających; powinna
być twarda i płaska, by ułatwić dziecku
naukę nowego sposobu jedzenia
• kubek – będzie Ci potrzebny już około
6. miesiąca życia dziecka – wtedy to
zacznij uczyć malucha picia
z otwartego kubka



W ciągu pierwszego roku:

•    Obwód głowy dziecka powiększa się o 1/3 
•   Długość ciała zwiększa się o 50% 
•    Masa ciała wzrasta trzykrotnie 
•   Żołądek niemowlęcia powiększa się 60-krotnie 
•   Poprawia się efektywność działania enzymów trawiennych 
•   Intensywnie rozwijają się kości 
•   Wyrastają pierwsze ząbki

Wyjątkowe potrzeby maluszka 

3-4x 
więcej energii 

8x  
więcej 

witaminy D

3x 
więcej 

witaminy C

3x  
więcej 
jodu

4x   
więcej 
żelaza

3x   
więcej 

witaminy A

4x    
więcej 
wapnia

Czy wiesz, że niemowlę, w porównaniu do dorosłego człowieka, potrzebuje:*

Zmiany, które zachodzą w organizmie niemowlęcia są bardzo dynamiczne i wpływają na 
stan jego zdrowia teraz i w przyszłości. Sposób żywienia dziecka ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju!

*W przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Potrzebujesz więcej informacji? 
Napisz na adres : nash@trnd.pl
lub użyj formularza kontaktowego w panelu ,,moje trnd” na trnd.pl

Dzięki wsparciu doradców BebiKlub, dowiesz się, jak odpowiednio żywić swoje dziecko już od 
pierwszych miesięcy życia. 

Pytania będzie można zadawać za pośrednictwem bloga projektu w specjalnie dedykowanym 
wpisie.

Obserwuj bloga projektu i nie przegap szansy na zadanie pytań!

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! 
Nasze  własne doświadczenia oraz historie mam, których mogłyśmy do tej pory 
wysłuchać, to nieoceniona skarbnica mądrości. Często, nawet drobne dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego maluszka, jak na przykład zaparcia, powodują 
duży niepokój rodziców. To miłe, gdy mamy wracają do nas z informacją, że 
proponowane zmiany w żywieniu dziecka przyniosły pozytywne efekty!

“

”

Zapytaj Doradców



Nie możemy doczekać się, aby poznać Ciebie i Twojego malucha!

Co powinnaś wziąć pod uwagę, aby Twoja opinia była wartościowa? 

#dobredlabrzuszka na zdjęciach!

Na pewno masz swoje 
ulubione miejsca  w sieci 
- blogi, fora dyskusyjne, 
gdzie poruszane są tematy 
związane z odżywianiem 
dzieci i możliwe jest 
pozostawienie opinii lub 
komentarza. 

Napisz opinię o mleku 
następnym Bebiko 2 
NutriFlor+ i podziel się 
swoimi doświadczeniami 
z innymi mamami, 
które często poszukują 
wsparcia, zapoznając się 
z informacjami 
w Internecie. 

1.

2.

3.

4.

5.

Koniecznie zapoznaj się z Poradnikiem dla rodziców dzieci po 6. miesiącu życia od 
Bebiko 2, z którego dowiesz się szczegółowych informacji o produkcie Bebiko 2 
NutriFlor+. Zawarte w nim informacje pomogą Ci stworzyć ciekawą i pomocną opinię. 

Aby Twoja opinia pozostawiona w sieci była wartościowa dla innych mam, wybierz 
miejsce, w którym sama szukałabyś informacji na temat żywienia swojego malucha.

Odpowiednimi miejscami mogą być na przykład: blogi parentingowe, fora dyskusyjne, 
portale społecznościowe, sklepy czy apteki internetowe. Szukaj platform internetowych, 
na których dostępne jest Bebiko 2 NutriFlor+ i możliwe jest pozostawianie komentarzy. 

Pomyśl, czego Ty sama chciałabyś dowiedzieć się z opinii innych mam, szukając 
odpowiedniego mleka następnego dla swojego dziecka. Tworząc komentarze i opinie 
pamiętaj, aby podkreślić skład i wartości odżywcze zawarte w Bebiko 2 NutriFlor+. 

Pamiętaj, aby przesłać link do zamieszczonej przez Ciebie opinii – to bardzo ważne! 
Zaloguj się na swój profil trnd, tam znajdziesz dedykowane pole.

Czy wiesz, na ile aspektów wpływa brzuszek maluszka?

Uwiecznij te aspekty na zdjęciach – zainspiruj inne Mamy!

Zdjęcia Twoje i Twojego 
malucha opublikuj 
na swoim profilu na 
Instagramie i Facebooku 
w opisie dodając 
#dobredlabrzuszka 
i #bebiko2

Świetnym pomysłem jest również nakręcenie krótkiego filmiku – podziel się radosnymi
chwilami z przyjaciółmi i osobami, które masz w gronie obserwujących!
Zdjęcia i filmiki wykonane podczas projektu to świetna pamiątka wspólnie spędzonych chwil
z Twoim maluszkiem. Dlatego miej telefon lub aparat zawsze pod ręką, aby móc uwiecznić
#dobredlabrzuszka z Bebiko 2!

Jak stworzyć opinię online?

Szczęście całej rodziny Siła do zabawy Spokojny sen

Energia do naukiRozwój mózgu

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.



Przewodnik projektu

Odpakuj i wypróbuj Bebiko 2 NutriFlor+ 

Zacznij od rozpakowania przesyłki – najlepiej w towarzystwie innych mam – 
i poznaj zawartość Twojego zestawu!

Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, w którym 
znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat Bebiko 2 NutriFlor+ oraz 
samego projektu. 

Wiele cennych informacji znajdziesz również w Poradniku dla rodziców dzieci po 
6. miesiącu życia od Bebiko 2 dołączonego do Twojego Zestawu Ambasadorki.

Wypróbuj!
Przygotuj pierwszą porcję Bebiko 2 NutriFlor+ dla Twojego malucha. Wasze 
pierwsze wrażenia udokumentuj, najlepiej robiąc zdjęcia lub nagrywając fi lmik.

1 Bądź aktywną Ambasadorką

Po tym jak zapoznałaś się z Bebiko 2 NutriFlor+, wypróbowałaś je razem ze 
swoją pociechą i przekonałaś się, że spełnia Wasze oczekiwania, ważne jest, abyś 
podzieliła się opinią z innymi mamami. 

W zestawie otrzymałaś 5 saszetek, które przekaż innym mamom. Upewnij się 
tylko, że ich pociechy skończyły już 6 miesiąc życia! 

Swoimi doświadczeniami oraz opinią możesz dzielić się na profi lach 
społecznościowych oraz na platformach, które odwiedzane są przez inne mamy!
 
Ważne jest dla nas, aby Twoje opinie znalazły się w miejscach dedykowanych 
mamom i ich dzieciom. Zastanów się, jakie informacje są dla Ciebie wartościowe 
przy wyborze mleka następnego dla Twojego dziecka i pamiętaj o tym, tworząc 
opinie, które będą pomocne dla innych mam.

Pamiętaj również, aby robić zdjęcia lub nagrać fi lmik i podzielić się nimi na 
Twoim profi lu na Instagramie oraz Facebooku wraz z #dobredlabrzuszka oraz 
#bebiko2 w opisie.

3

Wyraź swoją opinię

Wspieraj inne mamy swoimi doświadczeniami z Bebiko 2 NutriFlor+.

Podziel się swoją opinią na temat Bebiko 2 NutriFlor+  w trakcie czterech tygodni 
trwania projektu, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych. Jak tylko 
ankieta będzie dostępna, zostaniesz o tym poinformowana mailowo.
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Bądź na bieżąco z informacjami o projekcie – odwiedź blog: 
www.trnd.pl/projekty/bebiko2 

Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć. 
Jeśli masz pytania dotyczące projektu, napisz na adres: nash@trnd.pl. 

Dziękujemy!

Zadanie wykonane:

Wypełniłam ankietę na początku projektu.

Wypełniłam ankietę na końcu projektu.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.
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