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0% DODANEGO CUKRU
Kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ



Twoje zadania w projekcie

Zacznij od rozpakowania przesyłki – najlepiej 
w towarzystwie Twojego Maluszka - poznaj zawartość 
Twojego zestawu startowego. Zapoznaj się 
z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, 
w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje 
na temat kaszek BoboVita oraz samego projektu. 

Wypróbuj!
Przygotuj pierwszą porcję kaszki dla Twojego Malucha. 
Uwiecznij tę chwilę robiąc zdjęcie! 

1. Odpakuj i wypróbuj kaszki BoboVita

Czas w projekcie jest świetną okazją, aby dokumentować życie 
Twojej Pociechy, która rozwija się niezwykle dynamicznie 
podczas pierwszego roku życia. Zdjęcia zamieszczone na 
Instagramie i Facebooku będą cudowną pamiątką. 

Pamiętaj również, aby wykonać zdjęcie w klimacie 
BoboVita Kaszki. Podziel się nim na Twoim profi lu 
na Instagramie i Facebooku wraz
z #bobovita #mniam #porcjazbóż
w opisie.

2. Wykonaj zdjęcie i zamieść je na profi lu społecznościowym

Twoje zadania w projekcieTo, co dobre 
dla Maluszka!

#bobovita #mniam #porcjazbóż



Napisz opinię online
Zastanów się, jakie informacje są dla Ciebie wartościowe 
przy wyborze kaszek dla Twojego Dziecka i pamiętaj 
o tym tworząc opinie, które będą pomocne dla 
innych Mam. Ważne jest, aby Twoje opinie znalazły 
się w miejscach dedykowanych Mamom i ich 
Dzieciom, dlatego uważnie obserwuj skrzynkę 
e-mail, na którą wyślemy Ci informację na jakich 
platformach powinnaś napisać opinię. 

Zaraportuj Twoją aktywność
Linki do wszystkich publikacji w sieci 
koniecznie prześlij nam przez 
stronę projektu - to bardzo ważne!

3. Bądź aktywną Ambasadorką BoboVita    

Wysoka jakość!
Zboża BoboVita spełniają restrykcyjne wymagania pod względem 
pozostałości pestycydów. Normy dla naszych zbóż są nawet do 1000 razy 
bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych!

Rygorystyczne kontrole
Każda partia zbóż przechodzi nawet ponad 600 testów  jakości 
i bezpieczeństwa.

Zaufani dostawcy
Wybieramy najlepsze zboża z Europy. Nasi 
dostawcy ściśle przestrzegają restryk-
cyjnych norm uprawy zbóż dla dzieci. 
Z większością z nich współpracujemy 
już od ponad 10 lat!



  Mus BoboVita banan z ananasem i jabłkiem oraz delikatne 
zboża – powyżej 6. miesiąca

Zestaw Ambasadorki BoboVita dla dzieci 
powyżej 4. miesiąca życia

Zestaw Ambasadorki BoboVita dla dzieci 
powyżej 8. miesiąca życia

  Mus BoboVita jagody i truskawki z owocami i jogurtem oraz delikatne 
zboża – powyżej 10. miesiąca

Poznaj 
nowość! 

Kaszka jaglano-
ryżowa 

Kaszka bezmleczna 
manna

Kaszka mleczna manna 
brzoskwinia banan

NOWOŚĆ

Kaszka bezmleczna 
7 zbóż jaglano-ryżowa

Kaszka delikatna 
owsianka

Kaszka 7 zbóż zbożowo-
jaglana owocowa

NOWOŚĆ

Produkty po 4. miesiącu są przeznaczone do uzupełniania diety, której podstawą jest mleko kobiece lub 
modyfi kowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.



* Zgodnie z rekomendowanym sposobem przygotowania.#bobovita #mniam #porcjazbóż

Każda Mama dba o to, by dawać 
swojemu maluszkowi to, co dobre!
Kaszki Porcja Zbóż to pyszny posiłek, pełen zbóż i owoców, który pysznie smakuje. 
Nie zawierają dodatku cukru, a tylko naturalnie występujące cukry ze zbóż, owoców oraz mleka*.

Kaszki PORCJA ZBÓŻ są pełne wartościowych składników dla Twojego maluszka!

Kaszka mleczna manna
brzoskwinia - banan

Kaszka 
jaglano-ryżowa

Kaszka mleczna
 kukurydziano-ryżowa 3 owoce

Czy wiesz, że kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ:
  to pełnowartościowy posiłek* z różnorodnych składników, nawet do 8 rodzajów 
wartościowych zbóż, owoców i mleka modyfi kowanego, pełen różnych witamin 
i składników mineralnych, 

0% dodanego cukru,

0% konserwantów, 0% barwników, 0% wzmacniaczy smaku**, 

każda partia zbóż przechodzi nawet ponad 600 testów jakości  
i bezpieczeństwa.

* Zgodnie z rekomendowanym sposobem przygotowania.
** Zgodnie z przepisami prawa



Żyjemy w pośpiechu i nie zawsze mamy czas na 
uwiecznienie radosnych chwil spędzonych z naszym 
Maluchem. Wykorzystaj czas w projekcie i odnajdź 
przyjemność w codziennych czynnościach takich, 
jak przygotowanie jedzenia dla Twojego Malucha 
lub karmienie.

Nauka jedzenia kaszek może być zabawą zarówno 
dla Mamy i dla Dziecka. Wykonaj wspólne zdjęcie 
i pokaż nam, dobrze bawicie się w projekcie BoboVita!

Świetnym pomysłem jest również nakręcenie krótkiego 
fi lmiku i zamieszczenie go na YouTube lub na 

Instagramie.
Pamiętaj, aby przesłać nam linki do tych publikacji 
przez stronę projektu.
Zdjęcia i fi lmiki wykonane podczas projektu to 
świetna pamiątka wspólnie spędzonych
chwil z Twoim Szkrabem. 

Miej telefon lub aparat zawsze pod ręką, aby móc 
uwiecznić Waszą przygodę z #bobovita #mniam 

#porcjazbóż

Zdjęcia Twoje i Twojego
Malucha opublikuj na profi lu

na Instagramie i Facebooku
w opisie dodając 

#BOBOVITA
#MNIAM 
#PORCJAZBÓŻ

Wasza #bobovita na zdjęciach!
Żyjemy w pośpiechu i nie zawsze mamy czas na 
uwiecznienie radosnych chwil spędzonych z naszym 
Maluchem. Wykorzystaj czas w projekcie i odnajdź 
przyjemność w codziennych czynnościach takich, 
jak przygotowanie jedzenia dla Twojego Malucha 
lub karmienie.

Wasza #bobovita na zdjęciach!

Zdjęcia Twoje i Twojego
Malucha opublikuj na profi lu

na Instagramie i Facebooku
w opisie dodając 

#BOBOVITA
#MNIAM 
#PORCJAZBÓŻ



Zdjęcia Twoje i Twojego
Malucha opublikuj na profi lu

na Instagramie i Facebooku
w opisie dodając 

#BOBOVITA
#MNIAM 
#PORCJAZBÓŻ

Masz pytania dotyczące żywienia i rozwoju 
Twojego Dziecka lub produktów BoboVita?
Zachęcamy Cię do kontaktu z doradcami BoboVita, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Zadzwoń do nasNapisz do nas na
www.bobovita.pl 801 16 55555

Porozmawiaj
na czacie

www.bobovita.pl
Wtorek, środa i czwartek, 
w godzinach 10.00-12.00 

oraz 14.00-16.00

Od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 8.00-18.00, 

piątek w godzinach 8.00-17.00 
opłata zgodna z cennikiem operatora

Jak rozszerzać krok po kroku dietę dziecka? 
Pobierz aplikację BoboVita!

Aplikacja mobilna BoboVita



To, co dobre 
dla Maluszka!

Produkty po 4. i 5. miesiącu są przeznaczone do uzupełniania diety, której podstawą 
jest mleko kobiece lub modyfi kowane. Kamienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Poznaj pozostałe produkty z linii PORCJA ZBÓŻ

Kaszka mleczna 
manna brzoskwinia banan

Kaszka ryżowa o smaku 
waniliowym

Kaszka mleczna 
manna

Kaszka bezmleczna 
manna

Kaszka mleczna 
kukurydziano-ryżowa banan

Kaszka bezmleczna 
jaglano-ryżowa

Delikatna 
owsianka

Kaszka 4 zboża 
zbożowo-gryczana 

jabłko gruszka

Kaszka mleczno-ryżowa 
z chrupkami ryżowymi 

owocowa

Kaszka 7 zbóż 
zbożowo-jęczmienna

Kaszka 7 zbóż 
zbożowo-jaglana

Kaszka 7 zbóż z płatkami 
kukurydzianymi 

banan-pomarańcza

Kaszka 7 zbóż 
zbożowo-owsiana jabłko

Kaszka 3 zboża 
zbożowo-żytnia gruszka

Kaszka mleczna 
kukurydziano-ryżowa 3 owoce

Kaszka 7 zbóż 
zbożowo-jaglana owocowa


