Kupon rabatowy na zakup
Bebiko PRO+2 i Bebiko PRO+3
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Unikalny proces
fermentacji mlekowej
Błonnik

LACTOFIDUS to unikalny proces inspirowany naturalnym
zjawiskiem fermentacji mlekowej.

20%
taniej!

Dowiedz się więcej:
Wejdź na www.BebiKlub.pl:
Dowiedz się, jak rozwija się i czego
potrzebuje delikatny brzuszek
Twojego dziecka
Poznaj nowe produkty Bebiko PRO+2
i Bebiko PRO+3
Sprawdź, czym jest LACTOFIDUS
– unikalny proces fermentacji mlekowej

Porozmawiaj z naszymi Doradcami:
Zadzwoń 801 16 5555
w dni powszednie od 8.00 do 18.00;
opłata zgodna z cennikiem operatora
Wyślij wiadomość
przez stronę internetową:
wejdź na www.bebiklub.pl
Porozmawiaj z nami na czacie:
wejdź na www.bebiklub.pl
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Błonnik GOS/FOS to opatentowana kompozycja
oligosacharydów.
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Twojego dzie

LACTOFIDUS

Kupon ważny od 01.07 do 31.12.2016 r.
na jednorazowe zakupy dowolnej ilości
Bebiko PRO+2 lub Bebiko PRO+3.
Regulamin i lista sklepów Tesco, w których
dostępne są produkty Bebiko PRO+
na www. tesco.pl/promocje/akcje-konkursy/

unikalny proces
fermentacji mlekowej

błonnik GOS/FOS

Odkryj NOWĄ
przełomową formułę

Brzuszki na różnych etapach rozwoju
Od urodzenia
Brzuszek dojrzewający

7-12 miesięcy życia
Brzuszek delikatny

Kiedy dziecko przychodzi na świat, jego układ pokarmowy
w dalszym ciągu dojrzewa i rozwija się. To wyjątkowy czas
kiedy organizm Twojego dziecka uczy się trawić.

Układ trawienny dziecka rozwija się jeszcze długo po jego
narodzinach i jest bardzo wrażliwy. Na każdym etapie rozwoju
potrzebuje szczególnej dbałości i delikatnego traktowania,
w tym dopasowanego sposobu żywienia. Jeśli niemowlę nie
może być karmione piersią, możesz w tym okresie wspierać je,
podając mu odpowiednio dobrany pokarm.

Powyżej 1. roku życia
Zapotrzebowanie
na błonnik
52% polskich dzieci w wieku
1-3 lata spożywa niewystarczającą
ilość błonnika pokarmowego
wraz z dietą*
* Raport "Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci
w wieku 13–36 miesięcy w Polsce"; Weker, Barańska;
Instytut Matki i Dziecka, 2011 (badanie z randomizacją
na reprezentatywnej grupie 400 polskich dzieci w wieku
13–36 miesięcy, przeprowadzone w 2010 r. we współpracy
z Fundacją NUTRICIA)

Karmienie piersią
Mleko matki jest najlepsze, ponieważ zostało
stworzone przez naturę, aby dostarczać
Twojemu dziecku wszystkiego, czego potrzebuje,
w odpowiednich proporcjach.
Eksperci zalecają,
aby przez 6 pierwszych
miesięcy życia karmić
niemowlę wyłącznie piersią,
a następnie kontynuować
karmienie piersią przy
jednoczesnym wprowadzaniu
do jego diety posiłków
uzupełniających.

z unikalnym procesem fermentacji mlekowej

źródło błonnika

LACTOFIDUS

30% wi´cej błonnika

Aby wspierać delikatny brzuszek Twojego dziecka
stworzyliśmy innowacyjne mleko następne Bebiko
PRO+ 2, którego przełomowa formuła Nutriflor PRO+
łączy w sobie:

Nowe mleko Bebiko PRO+3 - źródło błonnika,
odpowiada potrzebom dzieci powyżej 1. roku życia,
dla których tak ważna jest dieta zróżnicowana
i bogata w składniki pokarmowe, w tym błonnik.

LACTOFIDUS unikalny proces inspirowany naturalnym
zjawiskiem fermentacji mlekowej.

Błonnik GOS/FOS.
Omega 3 (ALA), niezbędne

do prawidłowego rozwoju mózgu
i układu nerwowego*.
Wapń i witaminę D dla mocnych kości*.

Żelazo dla rozwoju poznawczego*.

*Bebiko PRO+2, podobnie jak inne mleka następne, zawiera
wapń, witaminę D, żelazo i kwas alfa-linolenowy (ALA).

Nowe Bebiko PRO+3 z formułą Nutriflor PRO+ to:
30% więcej błonnika niż średnia zawartość tego składnika
w innych mlekach modyfikowanych po 1. roku życia.
40% wystarczającej dziennej porcji
błonnika w dwóch kubkach po 200 ml.
Wapń i witamina D dla mocnych kości*.
Żelazo dla rozwoju poznawczego*.
Omega 3 (ALA) niezbędne do prawidłowego
rozwoju mózgu i układu nerwowego*.
Odpowiedni poziom białka, aby wspierać
zbilansowaną dietę.
*Bebiko PRO+3, podobnie jak inne mleka modyfikowane,
zawiera wapń, witaminę D, żelazo i kwas
alfa-linolenowy (ALA).

