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Soki "Dyniek" i "Pomidorek" bardzo przypad?y do gustu mojemu synkowi, który ostatnio
nie bardzo chce je?? warzywa. Soki wypi? z u?miechem. Fajna alternatywa dla dzieci
nie jedz?cych normalnych warzyw w jednym kawa?ku. Soki nie s? s?odkie, co jest
du?ym plusem. Proporcje warzyw s? idealne. Konsystencja soku bardzo fajna, bo nie
jest ani za g?sty, ani za rzadki. Soki na pewno zagoszcz? na sta?e w naszym domu.
Polecamy!
Kaja
Pocz?tkowo my?la?am, ?e to soki o smaku dyni i pomidora. Po otrzymaniu próbek
zdziwi?am si?, ?e mo?na po??czy? je z winogronem, wi?c najpierw spróbowa?am
sama i jakie by?o moje zdziwienie gdy okaza?o si?, ?e s? smaczne. Poda?am je
natychmiast Antosiowi, któremu równie? przypadly do gustu i posmakowa?y. Super
odmiana od herbatek i soków owocowych. Polecam.
Karolina.
Pyyyyyszne soczki! Przyznam, ?e przed testowaniem obawia?am si?, czy moja córka
zechce wypi? te soczki, ale okaza?o sie, ?e smak dyni i pomidorka nie dominuje a? tak
w soczku, dzi?ki dodatkowi innych owoców i warzyw tworzy si? przyjemna mieszanka
smaków, które dziecko polubi i wypije. S? delikatne w smaku, niezbyt s?odkie co akurat
uwa?am za duzy plus, sk?ad jest dobry, dzieciom smakuje, nic tylko poleca?:)
Anna.

Pomidorek - tym soczkiem wprowadzi?am do diety córki pomidora, przy wprowadzaniu
nale?y da? niewielk? ilo?? produktu, ale jej tak posmakowa?o, ?e wyci?ga?a r?ce do
soczku i p?aka?a dopóki nie dosta?a jeszcze. Dla mamy soczek te? smakuje:) Potem
by? Dyniek- rewelacja. S? to pierwsze soczki mojej córki i ju? z nami zostan?.
Iwona.
Opinie z testów soków BOBO FRUT Pomidorek, Dyniek oraz Marchewek przeprowadzonych
na fanpage’u Nestle Zdrowy Start w Przysz?o?? w dn. 08.08-14.09.2014 r. oraz 29.0305.04.2015r.
?ród?o: https://www.facebook.com/zdrowystartwprzyszlosc/app_592172427468737
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