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Poznaj opinie mam o nowych deserkach Gerber z musli
Wszystkie Mamy, które testowa?y deserek Gerber z musli twierdz?, ?e stanowi on po?ywn?
przek?sk? dla jej Maluszka.
Zobacz, co mówi? o nim mamy!
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Aneta
Bardzo fajna przek?ska, wygodna i super, ?e z musli, jest bardziej po?ywna. Córka 9
msc - uwielbia! Dobry sk?ad, same owoce i musli, bez cukru. Polecam!
Ma?gorzata
Deserek bardzo smaczny :) idealny zarówno na spacerze jak i podczas zabawy.
Polecamy.
Dominika
Moja córcia nie zaakceptowa?a smaku maliny i podaj?c jej tubk? my?la?am, ?e b?dzie
plu?a, jak zawsze, a tu... niespodzianka :) Owocowa Tubka z dodatkiem malin bardzo
jej smakowa?a. Tubki to super sposób na wprowadzanie nowych smaków i przede
wszystkim s? wygodne i niezast?pione podczas wyj?? z domu.
Katarzyna
Super pomys? na smaczn? i po?ywn? przek?sk? - moja córeczka uwielbia deserki z
musli!!!
Magdalena
Pyszne, polecamy wszystkie smaki naprawd? s? ?wietne, zabieramy je ze sob?
wsz?dzie:)
Ewelina
Bardzo dobre wyj?cie dla maluszka na spacer, podczas drogi lub na placu zabaw, dzieci
bardzo je lubi? i s? w ?atwej formie do podania, dziecko samo mo?e trzyma? saszetk? i
je??.

Marzena
Dodatek musli pozwala na wprowadzanie glutenu u malucha. Fajny pomys? na
urozmaicenie deseru.
Ewelina
Maluchy ch?tnie je jedz?, bardzo im smakuj?, i strasznie si? ciesz?, ?e mog? je??
same, a jak? maj? radoch?, ?e musz? wyciska? deserek z opakowania. Idealne na
spacer i wycieczk? z maluszkiem.
Magdalena
Doskona?y pomys? na musli dla mulacha, wi?c od dzi? mniej stania w kuchni wi?cej
zabawy z maluchem; ) polecam:)
Marzena
No i nasz ananasowy faworyt! Tubka bardzo synkowi smakowa?a. A dla mnie wa?ne,
?e deser nie zawiera sztucznych cukrów.
Iwona
Dzi? dosta?am przesy?k? z deserkami z musli. Pychotka teraz b?dziemy szuka? ich w
sklepie.
Magdalena
Pyszno?ci dla malutkich, ale i dla starszych brzuszkow (synek 3 letni, córka 11 msc).
Oboje zadowoleni.
?Joanna
Super smak i ?wietny produkt, który smakowa? nie tylko mojemu dziecku, ale i mnie ;)
Barbara
Mojemu Szkrabikowi wyj?tkowo smakowa? i starczy? na d?u?ej ni? zwykle deserek.
Elwira
Doskona?y pomys? na musli dla malucha. Do tej pory robi?am swojemu 11miesi?cznemu synowi samodzielnie. Uwielbia wszystkie smaki Gerbera, wi?c i tym
razem nie by?o skuchy. Polecam!
Monika
W?a?nie zjedli?my dzi? pierwszy raz Deserek gruszka banan malina z musli. Rado??
syna bezcenna. Bardzo mu smakowa?o. Oczywi?cie, te? musia?am spróbowa?. Jest
pysznie!
Zofia

W moim domu testerk? jest moja córka, której smak deserków zdecydowanie przypad?
do gustu. Nowo?? z dodatkiem musli jest idealnym posi?kiem dla naszego male?stwa,
dlatego degustacja odbywa si? najcz??ciej na spacerku. Opakowanie jest dostosowane
dla najm?odszych pociech, dlatego te? karmienie podczas podró?y nie sprawia
ogromnych trudno?ci. Owoce s? idealnie rozdrobnione, dlatego te? nasze male?stwo
nie ma problemów z ich jedzeniem. Polecam!
Patrycja
Pychotka musli z winogronem. Sprawdzi?o si? w weekend na wynos i smakowa?o.
Magdalena
Super! Córka szcz??liwa, wi?c i my - rodzice szcz??liwi:)
Karolina
Pyszny, zdrowy, podr?czny.... no i lubi go synu?

Czytaj dalej [6]
Adres URL ?ród?a: https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/poznaj-opinie-mam-o-nowych-deserkachgerber-z-musli

Odno?niki
[1] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/poznaj-opinie-mam-o-nowych-deserkach-gerber-z-musli
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/poznaj-opinie-mamo-nowych-deserkach-gerber-zmusli&media=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/sites/g/files/sxd381/f/styles/thumbnail/public/storyimages/tubki-gerber-brand-corner_0.jpg&description=Poznaj opinie mam o nowych deserkach Gerber z
musli
[3]
https://twitter.com/share?text=Poznaj%20opinie%20mam%20o%20nowych%20deserkach%20Gerber%20z%20mus
opinie-mam-o-nowych-deserkach-gerber-z-musli
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/poznaj-opiniemam-o-nowych-deserkach-gerber-z-musli
[5] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/printpdf/1816536
[6] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/javascript%3A%3B

