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BLISKI MLEKU MATKI DLA WSPARCIA ODPORNOŚCI

Kompletna kompozycja* ze składnikami naturalnie występującymi w mleku matki. 
Bebilon 2  to  kompletna kompozycja*, inspirowana badaniami nad składem mleka 
matki (HMS- Human Milk Science). Zapewnia dziecku korzyści takie jak prawidłowy 
rozwój, w tym m.in. wsparcie odporności oraz rozwoju mózgu.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. 

*  Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C i D dla *  Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C i D dla 
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu i żelazo dla rozwoju 
poznawczego. Ilustracja kropli w sposób uproszczony przedstawia wybrane składniki Bebilon 2, wśród 
których laktoza, DHA, witaminy, żelazo, wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki. 
Oligosacharydy GOS/FOS (9:1) odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki.

** Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. ** Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. 



Twoje zadania w projekcie:

1. Wypróbuj Bebilon 2

Zapoznaj się z Twoim zestawem Ambasadorki 
i przygotuj swojemu dziecku pierwszą porcję mleka Bebilon 2.

Wypróbowałam mleko Bebilon 2 z moim Maluszkiem:

2. Opublikuj post
Koniecznie podziel się z nami uśmiechem Twojego dziecka! 
Zrób zdjęcie, które pokaże Twojego zadowolonego Maluszka, dodaj 
w opisie Wasze odczucia po wypróbowaniu mleka Bebilon 2 i opublikuj 
je na swoim Instagramie lub Facebooku. Pamiętaj, aby dodać hashtagi:
#bebilon2 #bliskomamy #projekttrnd.

Opublikowałam post na swoich social mediach:

#bebilon2     #bliskomamy     #projekttrnd



3. Przekaż próbki Bebilon 2

4. Napisz opinię

Przekazałam próbki innym mamom:

Po tym jak wypróbujesz już mleko Bebilon 2, ważne jest abyś podzieliła 
się próbkami produktu z innymi mamami, których Maluszki skończyły 
6. miesiąc życia. Do przekazania są 3 saszetki mleka Bebilon 2.

Podzieliłam się swoją opinią:

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 Bebilon 2, znajdziesz 
odpowiednią zakładkę.

Skorzystaj z okazji i podziel się swoją opinią na temat mleka Bebilon 2 na wyznaczonej dla 
Ciebie platformie. 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.



Zestaw Ambasadorki Bebilon 2 
dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

W zestawie Ambasadorki znajdziesz:

Mleko następne Bebilon 2 800g

3 saszetki mleka następnego Bebilon 2 do przekazania innym mamom, które 
karmią swoje dziecko mlekiem modyfi kowanym.

Przewodnik projektu 



Mleko matki to nasza inspiracja

Mleko matki

Mleko matki jest unikalne i niepowtarzalne, a dzięki 
temu najbliższe potrzebom dziecka. Idealna kompozycja 
składników dopasowuje się do potrzeb dziecka. Karmiąc 
piersią zapewniasz swojemu dziecku wszystkie składniki 
niezbędne dla prawidłowego rozwoju, w tym wsparcia 
odporności.
Mleko matki w  ok. 87% składa się z wody, a jego stałe 
składniki to kolejno: laktoza, tłuszcz, oligosacharydy, 
białko, witaminy i składniki mineralne, nukleotydy 
i inne unikalne składniki, w tym m.in. przeciwciała, 
hormony czy enzymy. 

…dlatego dążąc do ideału,  jakim jest mleko matki,
od ponad 40 lat badamy różnorodność składników 

mleka matki, starając się jak najlepiej odwzorowywać 
niedoścignioną doskonałość natury. Inspirowani 

mlekiem matki stworzyliśmy kompletną kompozycję 
Bebilon 2 ze składnikami naturalnie 

występującymi w mleku matki*.

Bebilon 2

*  Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Kompletna kompozycja Bebilon 2 
zgodna z przepisami prawa, zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu i wzroku oraz żelazo dla rozwoju poznawczego. Laktoza, DHA, 
witaminy, żelazo, wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki. Ilustracja kropli w sposób 
uproszczony przedstawia wybrane składniki Bebilon 2.



Kompletna kompozycja ze składnikami 
naturalnie występującymi w mleku matki1

Unikalna kompozycja Bebilon 2 zawiera m.in.:

Bebilon 2 to kompletna kompozycja1, inspirowana badaniami 
nad składem mleka matki (HMS- Human Milk Science). 
Zapewnia dziecku korzyści takie jak prawidłowy rozwój, 
w tym m.in. wsparcie układu odpornościowego oraz 
rozwoju mózgu.

• DHA i ALA dla rozwoju 
mózgu i AA, naturalnie 
występujący w mleku matki.

• Witaminy, w tym A, C i D dla 
prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego oraz 
składniki mineralne, w tym 
jod i żelazo dla rozwoju 
poznawczego.

• Oligosacharydy GOS/FOS 
odwzorowujące kompozycję 
oligosacharydów mleka matki2.

Formuła bardzo dobrze 
tolerowana przez dzieci4.

1  Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Kompletna kompozycja Bebilon 2 
zgodna z przepisami prawa, zawiera witaminy A, C i D, DHA, ALA, żelazo i jod. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo, 
wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki. 

2   Oligosacharydy GOS/FOS odwzorowują kompozycję krótko- i długołańcuchowych (w stosunku 9:1)  
oligosacharydów mleka matki.

3  Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r.
4  Na podstawie testu produktu zrealizowanego przez IQS Sp. z o.o. w styczniu 2019 r. na próbie N=241 matek 
dzieci 7-12 miesięcy, użytkowniczek Bebilon.
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Doradzamy

Odwiedź Bebiprogram! 
Szeroka baza wiedzy o żywieniu i rozwoju 
dziecka stworzona przez ekspertów Bebilon 2 

Przydatne narzędzia dotyczące rozwoju dziecka

Kontakt z ekspertami www.bebiprogram.pl

Zadzwoń

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

opłata zgodna z cennikiem
operatora

Skontaktuj się również na Messengerze! 

Napisz na Facebook‘u
www.facebook.com/bebilon.nutricia

NOWOŚĆ! 

Niektóre dzieci mogą potrzebować czasu, aby zaakceptować nowy smak. Może to mieć 
miejsce zarówno w przypadku zmiany formuły mleka, jak i w przypadku wprowadzenia 
każdego innego nowego produktu do diety niemowlęcia czy małego dziecka. Właśnie dlatego 
można rozważyć, aby zmianę formuły wprowadzać stopniowo, obserwując reakcję dziecka. 

Rekomendujemy, aby na początku podawać dziecku jedną porcję mleka z nową formułą 
w ciągu dnia (przez kolejne 2-3 dni). Jeśli dziecko zaakceptuje nową recepturę, w kolejnych 
dniach można zastąpić nią kolejne porcje mleka, aż do całkowitego przejścia na nową formułę. 

Jak przygotować mleko Bebilon 2

1.   Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min. Świeżą wodę pitną
gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40° C). Do wygotowanej butelki 
wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

2.  Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, 
nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych 
w tabeli żywienia. 

3.  Zamknij butelkę i energicznie potrząsaj pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia 
proszku.

4.  Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną 
przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Odwiedź stronę

www.bebiprogram.pl



www.trnd.com/pl/projekty/bebilon-2-pronutra
Opiekun projektu: ola@trnd.pl
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