Przewodnik projektu

Obserwuj
blog projektu!

Masz pytania dotyczące projektu?
Napisz na adres: nash@trnd.pl
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe.

Jakie masz zadanie w projekcie?
1. Zapoznaj się z zestawem Ambasadorki

4. Wspieraj inne mamy swoim doświadczeniem
z Bebilon Profutura 2
Po tym jak już zapoznałaś się z Bebilon Profutura 2, wypróbowałaś je
ze swoją pociechą i przekonałaś się, że spełnia Wasze oczekiwania,

Zacznij swoją przygodę z Bebilon Profutura 2 od rozpakowania
przesyłki. Następnie przeczytaj dokładnie przewodnik projektu,

ważne jest, abyś podzieliła się opinią z innymi mamami. Swoimi
doświadczeniami możesz dzielić się, wstawiając publikację na swoje

w którym znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących mleka
następnego powyżej 6. miesiąca życia Bebilon Profutura 2.

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

2. Odpakuj i wypróbuj Bebilon Profutura 2
Przygotuj swojemu dziecku pierwszą porcję mleka Bebilon
Profutura 2. Zrób zdjęcie, które opisze Wasze wrażenia. Prześlij

online, które będą pomocne dla innych mam.
Napisałam opinię online:

je następnie, logując się na swój profil na trnd. Chcemy zobaczyć
Wasz uśmiech. Koniecznie zamieść je również na profilach
społecznościowych, dodając hashtag #bebilonprofutura2
#wybieramdlaciebie
Wykonałam zdjęcie w ramach projektu:

5. Bądź aktywną Ambasadorką
W zestawie Ambasadorki znajdziesz również 2 dodatkowe saszetki
z Bebilon Profutura 2. Podziel się nimi z innymi mamami, które nie
są w projekcie. Niech one także mają możliwość przekonać się, czy
Bebilon Profutura 2 jest odpowiedni dla rozwoju oraz wzrostu ich

3. Wyraź swoją opinię

dzieci. Upewnij się tylko, że ich dzieci skończyły 6. miesiąc życia.

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

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie.

Wypełniłam ankiety dostępne w projekcie:

#bebilonprofutura2

Podzieliłam sie saszetkami:

#wybieramdlaciebie

Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam, logując się na swój profil
trnd. Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu Bebilon Profutura 2, znajdziesz
odpowiednią zakładkę.

Informacje od marki Bebilon 2

Zestaw Ambasadorki Bebilon Profutura 2
dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

Nasza najbardziej zaawansowana
formuła

unikalne
oligosacharydy
GOS/FOS

W zestawie Ambasadorki znajdziesz:

wyższa
zawartość
DHA*

Mleko następne Bebilon Profutura 2 800g

ALA**

2 saszetki mleka następnego Bebilon Profutura 2 po 29,4g
do przekazania innym mamom
Przewodnik projektu trnd

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być
kontynuowane tak długo, jak to możliwe.

Opatentowana i przebadana klinicznie kompozycja
oligosacharydów GOS/FOS inspirowana oligosacharydami
występującymi w mleku matki.

dodatek
unikalnych
tłuszczów

DHA jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju wzroku
u dziecka, a kwas ALA ważny jest dla prawidłowego
rozwoju mózgu i tkanek nerwowych.

Niezbędne składniki w tym witaminy A, C i D dla
niezbędne
witaminy
i składniki
mineralne**

prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
żelazo dla rozwoju poznawczego, cynk niezbędny dla
prawidłowego wzrostu oraz wapń wspierający prawidłowy
rozwój kości.

*W porównaniu ze średnią zawartością wśród mlek następnych. **Zgodnie z przepisami prawa zawiera kwas α-linolenowy
(ALA), witaminy i składniki mineralne, w tym witaminy A, C, D, żelazo, cynk, wapń.

Doradzamy

Zespół doświadczonych ekspertów Bebilon 2

Jak przygotować mleko modyfikowane dla dziecka w domu?

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Przygotuj wcześniej odpowiednie akcesoria: butelkę, smoczek, szczoteczki
do czyszczenia butelki i smoczka.

Przed każdym przygotowywaniem posiłku umyj ręce i wysterylizuj miarkę,
butelkę i smoczek.
Zawsze podawaj dziecku wyłącznie świeżo przygotowaną porcję mleka.
Skontaktuj się z ekspertami Bebilon 2 i dowiedz się, jak dbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.
Nigdy nie przechowuj przygotowanego pokarmu.

Odwiedź Bebiprogram!

Po karmieniu umyj dokładnie wszystkie akcesoria.

Szeroka baza wiedzy o żywieniu i rozwoju Twojego
dziecka stworzona przez ekspertów.
Przydatne narzędzia dotyczące rozwoju dziecka
Kontakt z ekspertami https://www.bebiprogram.pl/

Zaznacz
Czy Twojemu dziecku
smakowało mleko Bebilon Profutura 2?

Jak się czuło Twoje dziecko po mleku
Bebilon Profutura 2?

Zadzwoń

Odwiedź stronę

801 16 55 55

www.bebiprogram.pl

w dni powszednie
od 8:00 do 18:00
opłata zgodna z cennikiem
operatora

Porozmawiaj na czacie

www.bebiprogram.pl
we wtorki, środy i czwartki
w godzinach:
10:00-12:00
14:00-16:00

Jak oceniasz Bebilon Profutura 2?
Skontaktuj się również na Messengerze!
Napisz na Facebook‘u www.facebook.com/bebilon.nutricia

NOWOŚĆ!

www.trnd.com/pl/projekty/bebilon2
Trnd kontakt: nash@trnd.pl
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