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Przewodnik projektuZOBACZ JAK ZMIENIAMY SIĘ DLA 
CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

FORMUŁA NOWEJ GENERACJI
Każde nowe doświadczenie buduje odporność Twojego dziecka. By jak najlepiej 
przygotować je na nowe wyzwania, stworzyliśmy Bebilon 2 z Pronutra ADVANCE, 
opatentowaną formułę nowej generacji. To jedyna taka formuła łącząca 
wyjątkową kompozycję składników z naszym unikalnym procesem, aby wspierać 
prawidłowy rozwój Twojego dziecka, w tym prawidłowe funkcjonowanie jego 
układu odpornościowego*.
Wybierz Bebilon 2 – nr 1 rekomendowany przez pediatrów**

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

* Bebilon 2 z Pronutra ADVANCE zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.

** Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. 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. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. w czerwcu 2018 r.Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. w czerwcu 2018 r.Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. 



4.  Wspieraj inne Mamy swoim doświadczeniem 
z Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE 

5. Bądź aktywną Ambasadorką 

Napisałam opinię online:

Po tym jak już zapoznałaś się z Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE, 
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 
swoje media społecznościowe z odpowiednim komentarzem w formie 
opinii oraz na platformach odwiedzanych przez inne mamy.

Podzieliłam sie saszetkami:

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 z Pronutra - 
ADVANCE, znajdziesz odpowiednią zakładkę.

Twoje pozytywne doświadczenia będą pomocne dla innych mam. 
Abyś mogła jeszcze lepiej je wesprzeć przygotowaliśmy dla Ciebie 
dodatkowe saszetki z Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE. 
Podziel się nimi z innymi mamami, które karmią swoje dziecko 
mlekiem modyfi kowanym i nie biorą udziału w projekcie. Niech 
one także mają możliwość odkrycia opatentowanej formuły nowej 
generacji Bebilon 2 z Pronutra – ADVANCE. Upewnij się tylko, że ich 
dzieci skończyły 6. miesiąc życia.

Jakie masz zadania w projekcie?

1. Zapoznaj się z zestawem Ambasadorki

Rozpakuj przesyłkę, następnie przeczytaj dokładnie przewodnik 
projektu, w którym znajdziesz wiele cennych informacji 
dotyczących mleka następnego powyżej 6. miesiąca życia 
Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE w nowej odsłonie.

2. Odpakuj i wypróbuj Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE 
Przygotuj swojemu dziecku pierwszą porcję mleka Bebilon 2 z Pronutra 
- ADVANCE. Podziel się z nami uśmiechem Twojego dziecka. Zrób 
zdjęcie, które opisze Wasze wrażenia. Następnie prześlij je, logując się 
na profi l trnd. Chcemy zobaczyć Wasz uśmiech. Koniecznie zamieść je 
również na profi lach społecznościowych, dodając hashtag #bebilon2 
#dbamociebie

Wykonałam zdjęcie w ramach projektu:

3. Wyraź swoją opinię
Podziel się swoją opinią w trakcie czterech tygodni trwania projektu 
Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE, biorąc udział w ankietach internetowych. 
Zaproszenie do wzięcia udziału w poszczególnych ankietach otrzymasz 
e-mailem w odpowiednim momencie trwania projektu.

Wypełniłam ankiety dostępne w projekcie:

#bebilon2  #dbamociebie



Zestaw Ambasadorki Bebilon 2 z Pronutra - 
ADVANCE dla dzieci powyżej 6. miesiąca 
życia

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

W zestawie Ambasadorki znajdziesz:

Mleko następne Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE 800g

2 saszetki mleka następnego Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE do 
przekazania innym mamom, które karmią swoje dziecko mlekiem
modyfi kowanym.

Przewodnik projektu 

Doradzamy

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 z Pronutra - ADVANCE?

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. Dodaj odmierzoną ilość proszku do przygotowanej butelki. 
Przestrzegaj ilości i porcji 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.

Więcej informacji znajdziesz na www.bebiprogram.pl



Opatentowana formuła nowej generacji

Od 40 lat z zespołem 400 naukowców i ekspertów prowadzimy pionierskie 
badania, które pozwalają nam na ciągłe udoskonalanie receptur.

Wyniki najnowszych badań pozwoliły nam stworzyć mleka modyfi kowane 
z opatentowaną formułą nowej generacji Bebilon 2,3,4 i 5 z PronutraTM – 
ADVANCE. Formuła ta została opracowana, aby wspierać układ odpornościowy 
Twojego dziecka.*

*Bebilon 2 z Pronutra – ADVANCE zawiera witaminy A,C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu 

odpornościowego.

Bebilon 2 z Pronutra - ADVANCE zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D oraz ALA.

Zespół doświadczonych ekspertów Bebilon 2

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

Przydatne narzędzia dotyczące rozwoju dziecka

Kontakt z ekspertami https://www.bebiprogram.pl/

Zadzwoń

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

opłata zgodna z cennikiem
operatora

Odwiedź stronę

www.bebiprogram.pl

Skontaktuj się z ekspertami Bebilon 2 i dowiedz się, jak dbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

Skontaktuj się również na Messengerze! 

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

NOWOŚĆ! 



www.trnd.com/pl/projekty/bebilon-2
Opiekun projektu: oskar@trnd.pl
© 2019 trnd Central Eastern Europe Kt. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

*Bebilon 2 z Pronutra – ADVANCE zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A,C 

i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

**WŚRÓD MLEK NASTĘPNYCH, NA PODSTAWIE BADANIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ 

KANTAR POLSKA S.A. Z CZERWCA 2018 BŁĄD STATYSTYCZNY BADANIA DO 5,6%

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.
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