Przedstawiamy linię produktów
przygotowanych z surowców
pochodzących prosto z ekologicznych upraw.

Na farmach Gerber Organic podstawą jest szacunek
dla środowiska, troska o dobrostan gleby, zwierząt
i roślin. Wszystkie produkty tworzymy z myślą
Z EKOLOGICZNYCH
FARM

o przyszłości planety i losach kolejnych pokoleń.

Ekologiczne pochodzenie naszych surowców i proces
produkcji poświadczone są odnawianym co roku
certyfikatem. Dzięki symbolowi zielonego ekoliścia
rodzice mają pewność, że podają dziecku żywność,
która pochodzi z ekologicznego gospodarstwa.

ORGANIC
odnawiany
co roku

Żywność ekologiczna dla najmłodszych spełnia
RGANIC.

I specjalnie

te same wymagania i rygorystyczne normy
co żywność dla niemowląt i małych dzieci. Wyróżnia
ją sposób uprawy, zbioru i przetwarzania surowców,
które są bliższe naturze.

W EKOLOGICZNYM GOSPODARSTWIE
GERBER ORGANIC

chroni się
przyrodę i szanuje
jej naturalny cykl

rośliny rosną daleko
od drogi w swoim
własnym tempie

nie stosuje się
niedozwolonych nawozów
sztucznych i pestycydów

jeśli to możliwe,
ręcznie zbiera się
plony i usuwa chwasty

Gerber Organic
PRODUKTY ODPOWIEDNIE DO NAUKI
NOWYCH SMAKÓW, KONSYSTENCJI
I DOBRYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
W naszych propozycjach dla niemowląt i małych dzieci znajdują się
m.in. warzywa, owoce, mięso, produkty mleczne czy zboża.
Obiadki, deserki, przekąski, kaszki i nektary mogą zatem sprawdzić się
na etapie rozszerzania diety i później. Wystarczy dopasować
produkt do wieku oraz umiejętności jedzenia maluszka.

OBIADKI I DESERKI W SŁOICZKACH
Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy szeroką ofertę dań i deserków w słoiczkach,
które przeznaczone są dla maluszków po 4. miesiącu aż do 3. roku życia.
Nasze propozycje powstały z surowców,
które pochodzą z ekologicznych gospodarstw.
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DESERKI W TUBKACH
Deserki Gerber Organic w tubkach to musy owocowe o delikatnej
konsystencji lub połączenie owoców i zbóż. Niektóre z nich powstają
na bazie jogurtu. Produkty są zamknięte w tubce, która pozwala zabrać
ulubioną przekąskę dziecka na spacer. Wszystkie opakowania mają
wygodny dozownik Smart Flow™, dzięki któremu deserek
nie wypływa z tubki zbyt szybko.
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KASZKI
Kaszki Gerber Organic powstają z ekologicznej pszenicy i owsa.
Do niektórych wariantów dodaliśmy mleko, płatki banana lub naturalny
aromat waniliowy, dzięki czemu dziecko może odkrywać nowe smaki.
Wystarczy przygotować odpowiednią ilość mleka modyfikowanego
lub wody, aby w kilka minut powstał wartościowy posiłek.
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PRZEKĄSKI
Gerber Organic Nutri Puffs to zbożowe przekąski dostępne w wersji
owocowej oraz wytrawnej. Chrupki mogą sprawdzić się w nauce
samodzielnego jedzenia oraz ćwiczeniu gryzienia.
Produkty nie zawierają dodatku soli i cukru*.
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* Zawierają naturalnie występujące cukry
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NEKTARY
Nektary Gerber Organic to różnorodne wersje smakowe, będące
połączeniem purée z ekologicznych owoców i wody. Nektary
nie zawierają dodatku cukru*. Mogą być serwowane
maluszkom już po 4. miesiącu życia.
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* Zawierają naturalnie występujące cukry

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszych produktach?
Wejdź na
www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/brand/gerber-organic

gerber_polska
gerberPL
NestleZdrowyStart

Ważna informacja
Przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka zalecane jest wyłączne karmienie piersią. Po tym
okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości
odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią (lub karmienia sztucznego,
jeśli karmienie piersią nie jest możliwe) do ukończenia przez dziecko 2 lat i dłużej. Dzieci
rozwijają się w różnym tempie, dlatego lekarz lub położna powinni udzielić rodzicom
informacji na temat czasu wprowadzenia posiłków uzupełniających.

