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1. Wypróbuj Resource® Junior

Zapoznaj sie z Twoim zestawem Infl uencera i przygotuj 
swojemu dziecku pierwszą porcję produktu odżywczego 
Resource® Junior. Możesz to zrobić przygotowując 
produkt zgodnie z instrukcją na opakowaniu lub dodając 
do posiłku (jogurtu, koktajlu czy zupy).

Wypróbowałam Resource® Junior z moim dzieckiem:

2. Opublikuj post

Koniecznie podziel się z nami uśmiechem 
Twojego dziecka! Zrób zdjęcie, które pokaże jak 
Resource® Junior pomógł odżywić Twoje dziecko 
w chorobie wspierając go w nabraniu odporności.

Dodaj w opisie w jakich sytuacjach sprawdził się 
Resource® Junior i opublikuj to na swoim 
Instagramie lub Facebooku. 

Pamietaj, aby dodać hashtagi: 
#ResourceJunior #ZywieniewProblemie 
#ResourceJuniorwRossmann #projekttrnd.

Opublikowałam post na swoich social mediach:

Poznaj produkt odżywczy

odżywia w chorobie wspierając 
odporność dzieci powyżej 1. roku życia

Twoje zadania w projekcie:

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie.

Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich publikacji w sieci, 
logując się na swój profi l na trnd. Na stronie głównej, w części 
dotyczącej projektu Resource® Junior, znajdziesz odpowiednią 
zakładkę.

3. Przekaż Resource® Junior zaprzyjaźnionej Mamie

W przesłanym zestawie znajdziesz dwie puszki 
produktu odżywczego Resource® Junior. 
Jedno z nich podaruj zaprzyjaźnionej 
mamie, której dziecko ma od 1 do 10 lat.

Przekazałam produkt Resource® Junior innej Mamie:

4. Napisz opinię

Skorzystaj z okazji i podziel się swoją 
opinią na temat produktu odżywczego 
Resource® Junior 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.

Podzieliłam się swoją opinią:

Pamiętaj! Zaraportuj swoją aktywność w projekcie.

w chorobie wspierając go w nabraniu odporności.

Zapoznaj sie z Twoim zestawem Infl uencera i przygotuj 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia 
lub w przypadku ryzyka niedożywienia u dzieci powyżej 1. roku życia. Stosować pod kontrolą lekarza. 
Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 1. roku życia. 
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt dostępny w aptece bez recepty.

Nestlé Polska S.A, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. ®Właścicielem znaku towarowego jest Société des 
Produits Nestlé S.A, Vevey, Szwajcaria.  PED/31.08/2020

swojemu dziecku pierwszą porcję produktu odżywczego 
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Zestaw Influencerki Twoja publikacja #ZywieniewProblemie Co daje Resource® Junior? Rozważ zastosowanie Resource®

Junior w sytuacji gdy dziecko*:

Sposób przygotowania

Koniecznie dodaj hashtagi: #ResourceJunior 
#ZywieniewProblemie #ResourceJuniorwRossmann 
#projekttrnd

Oprócz postu w mediach społecznościowych, pamiętaj 
o Instastory oraz relacji na Facebooku!

Przed zrobieniem zdjęcia przetrzyj obiektyw, zadbaj 
o dobre, najlepiej naturalne światło i odpowiednią estetykę.

*Skonsultuj z lekarzem wprowadzenie do diety produktu Resource® Junior

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Nie dodawaj zdjęć, które są słabej jakości, rozmazane lub 
zbyt ciemne - zadbaj o takie szczegóły i inspiruj innych!

Nie rób zdjęć ani fi lmów podczas rozpakowywania 
produktu z pudełka z logo trnd. 

Nie udostępniaj zdjęć, na których będzie 
widoczne logo produktów innych marek. 

CZEGO NIE ROBIĆ?

W zestawie Infl uencerki znajdziesz:

• Resource® Junior o smaku waniliowym 400g: 2 puszki
• Przewodnik projektu: 1 szt.
• Ulotka produktowa dla Ciebie i innych mam: 5 szt.
• Ulotka z przepisem na lody czekoladowe: 1 szt.

MASZ PYTANIA?
Napisz na adres: ola@trnd.pl@

• nie chce jeść, ani pić podczas przeziębienia lub grypy

• często choruje i wpada z jednej infekcji w drugą

• ma osłabioną odporność z powodu choroby

• jest niejadkiem i je tylko kilka wybranych produktów

• nie ma na nic siły, jest apatyczne oraz słabe

• ma biegunki, nudności i bóle brzucha

• nieprawidłowo przyrasta na siatkach centylowych

Umyj ręce.
Sprawdź 
w tabeli 

dawkowania, 
jak 

przygotować
zaleconą ilość

gotowego 
produktu.

Odmierz 
odpowiednią

ilość 
przegotowanej
i ostudzonej do 

temperatury 
pokojowej

wody i nalej do
czystego 
naczynia.

Odmierz 
odpowiednią
ilość proszku,
używając tylko
załączonej do
opakowania 

miarki
lub stosując 

wagę.

Wsyp proszek 
do wody

o temperaturze
niższej niż 45°C

i dokładnie 
wymieszaj

Po użyciu 
przechowuj
miarkę w 

opakowaniu,
jak pokazano
na obrazku.

To kompletny pod względem 

odżywczym produkt i nieocenione wsparcie 

żywieniowe dla dzieci powyżej 1. roku życia.

odżywiając wspomaga odporność 
np. przy infekcjach, przewlekłych 

chorobach, podczas biegunki 
i antybiotykoterapii 

dodaje energii po długim 
leczeniu, w trakcie wyczerpującej 

infekcji i osłabienia organizmu

uzupełnia dietę o białko, 
witaminy i składniki mineralne
przy braku apetytu i wybiórczym 

jedzeniu

może być stosowany razem 
ze zwykłymi posiłkami, a w 

razie potrzeby - zastępować je
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