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ZAKAJ OTROŠKA
NARAVNA LEKARNA
FITOBIMBI?
Mamice in očki, pa sploh celotna družba, želimo našim otrokom, da so zdravi in imajo optimalne
pogoje za zdrav razvoj. Ko iščemo izdelke primerne za njih, smo zato posebej občutljivi in pozorni.

Fitobimbi naravna lekarna za otroke ponuja edinstvene naravne rešitve razvite za otroke, po tradicionalnih
recepturah naših babic. Za njimi je že več kot 40 let znanstvenih raziskav iz področja fitoterapije, njihovi
izdelki pa so prisotni na več kot 30 mednarodnih trgih. V Sloveniji so že 14 let ena izmed najljubših izbir
staršev (in otrok). Njihovi izdelki vsebujejo naravne sestavine, brez GSO, brez umetnih barvil in umetnih
sladil.
Mami blogerke jim zaupamo že 7 let in nikoli nas niso razočarali. Za naše najmlajše poskrbijo od rojstva
naprej in jim nudijo podporo skozi vse leto. Všeč nam je, ker se lahko nanje zanesemo na vseh področjih
od preventive do kurative.
Naši otroci dobro poznajo medota Bimbija in izdelke ločijo glede na njegovo obleko in početje na
embalaži. Okus jim je všeč in nismo še naletele na težave pri jemanju. Izdelkom zaupamo in se nanje
zanašamo, zato jih z veseljem priporočamo naprej.

FITOBIMBI GLEDE
NA NAMEN
Odločile smo se, da pomagamo slovenskim staršem in izdelke predstavimo v nekakšnem vodniku,
glede na namen, starost in letni čas. Da boste točno vedeli, na kateri Fitobimbi izdelek se obrniti in
katere imeti kdaj na zalogi.
Glede na namen se Fitobimbi izdelki ločijo v 3 kategorije:
Odpornost in prehlad
Za mirne dni in noči
Rast in razvoj
Vse 3 kategorije so pomembne pri odraščajočem otroku in dojenčku. Da ga lahko podpremo na naraven in
učinkovit način, je največ, kar mu lahko damo za dobro popotnico.
IZDELKI ZA ODPORNOST IN PREHLAD
Fitobimbi Bronhamil (za kašelj)
Fitobimbi Golanil (proti bolečemu grlu)
Fitobimbi Fitobalm (proti zamašenemu nosu)
Fitobimbi Echinax (proti prehladu)
Fitobimbi Imuno (za odpornost)
IZDELKI ZA MIRNE DNI IN NOČI
Fitobimbi Gas (proti trebušnim krčem)
Fitobimbi Sonno (za lepše spanje)
Fitobimbi Zanzi (zaščita kože)
Fitobimbi Dehidrato (hidracija)
IZDELKI ZA RAST IN RAZVOJ
Fitobimbi Apetito (za apetit)
Fitobimbi Omega (za rast)
Fitobimbi Ferro C (železo)
Fitobimbi Vitamix (vitamini)
Fitobimbi Isilax (prebava)

FITOBIMBI GLEDE
NA STAROST
Veliko časa starši porabimo tudi za iskanje izdelkov primernih za starost našega otroka. Fitobimbi
izdelki so jasno ločeni tudi glede tega.

Veliko število Fitobimbi izdelkov je primernih že od rojstva ali 6. meseca, saj so ustvarjeni prav za te najbolj
občutljive trenutke. To je odlična novica za vse mlade starše.
V tabelici smo razdelile izdelke glede na namen in starost za katero so primerni.

OD
ROJSTVA

ODPORNOST IN
PREHLAD

ZA MIRNE DNI IN
NOČI

Fitobalm gel
Fitobalm Vapor
Fitobalm Suffumigi

Zanzi 0+
Sonno
Gas kapljice

RAST IN RAZVOJ

OD 6.
MESECA

Echinax
Bronhamil

Apetito
Isilax
Ferro C
Omega
Rehidrato

OD 1. LETA

Imuno
Golanil

Vitamix

FITOBIMBI GLEDE
NA LETNI ČAS
Mami blogerke smo razmišljale, kaj bi staršem še prišlo najbolj prav, ko govorimo o domači
otroški lekarni. Prišle smo na idejo, da izdelke razdelimo še glede na letni čas in tako staršem
pomagamo, da si ob pravem času naredijo pravo zalogo, predvidijo situacije in so pripravljeni, ko
je to najbolj potrebno.

Res je, da zadnji dve leti absolutno nista tipični in bomo izdelke glede na letni čas zelo težko razdelili
samo na podlagi tega. Kašelj in prehlad sta bila lani prisotna skozi celo leto na primer.
Zato predlagamo, da imate Fitobimbi Imuno, Fitobimbi Echinax, Fitobimbi Bronhamil, Fitobimbi Golanil
in Fitobimibi Fitobalm vedno na zalogi. Ko otrok že kaže prve znake prehlada mu boste tako lahko
nemudoma pomagali in podprli njegov imunski sistem.
Ostali izdelki pa se bolj navezujejo na letni čas. Seveda ni izključeno, da to ni edini čas, ko jih boste
potrebovali, je pa več verjetnosti, glede na naše izkušnje.
Predlagamo, da si vsak letni čas naredite zalogo vnaprej. Poleg izdelkov pa predlagamo še nekaj čisto
preprostih nasvetov, ki jih upoštevajte v določenem času.
Želimo vam brezskrbne dni skozi vse leto!

ZIMA
Fitobimbi Bronhamil

Visokokakovostne učinkovine v pravilnih
razmerjih pomagajo staršem učinkovito
ukrepati tako pri suhem kot pri mokrem
kašlju. Eterična olja bora, timijana in
evkalipta redčijo sluz in lajšajo izkašljevanje,
izvleček trpotca pa blagodejno deluje na
zgornje dihalne poti in tako zaščiti sluznico
ter pomiri dražeč kašelj.

Fitobimbi
Golanil

S svojimi naravnimi učinkovinami umili
bolečino v ustih, grlu in žrelu in ščiti sluznico
otrok. Zdravi in oblaži simptome z
ustvarjanjem obloge na razdraženem
mestu. Vsebuje prečiščen propolis, črni
ribez; Vrtni timijan; Žajbelj; Acerolo s 25 %
vsebnostjo naravnega vitamina C..

Fitobimbi
Fitobalm

POMOČ PRI
PREHLADU IN
KAŠLJU
Prehlad in z njim povezani simptomi kot so kašelj, zamašen nos,
boleče grlo in vnetje ušes, znajo biti prava nadloga. A jih lahko
ustrezno pomirimo s popolnoma naravnimi in varnimi izdelki, na
osnovi balzamičnih rastlin, ki blagodejno delujejo na zgornji dihalne
poti.
Fitoterapevtski izdelki vsebujejo točno določene dele zdravilnih
rastlin oz. njihove izvlečke in so primerni že za najmlajše. Medtem ko
sintetična zdravila običajno odpravljajo posledico določene bolezni,
fitoterapija deluje tudi na vzrok za določene težave, deluje celostno in
vpliva na več organov hkrati, da bi dosegli celovito olajšanje telesa.
Pri samem poteku bolezni je pomembno, da otroku nudimo:

Fitobalm bo poskrbel za miren spanec.
Eterična olja rdečega bora, mirte in bele
jelke imajo ugoden učinek na zgornje
dihalne poti.

topel in ljubeč dom,
veliko tekočine,
ob tem pa otrokov organizem podpremo z ustrezno kombinacijo
rastlinskih izvlečkov, vitaminov in mineralov.
Mami blogerke se vsako zimo založimo z izdelki, ki nam
pomagajo preživeti obdobje kašlja in prehlada. Tako je ena skrb
v razgibanem družinskem življenju manj.

POMLAD
Fitobimbi Ferro

Železo ima vlogo pri nastajanju rdečih
krvničk in hemoglobina, prenosu kisika v
telesu, delovanju imunskega sistema in pri
zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Baker
prispeva k prenosu železa v telesu. Vitamin
C povečuje absorpcijo železa.

Fitobimbi Sonno

PREBUJANJE
POMLADI
Sonno kapljice so pripravek iz rastlinskih
izvlečkov na osnovi pasijonke, melise in
lipovca. Rastlinski izvleček lipovca se
tradicionalno uporablja za zmanjšanje
napetosti in razdražljivosti. Melisa prispeva k
optimalni sprostitvi in zdravemu spancu.

Fitobimbi Vitamix

Pomlad je lepa, cvetoča in bujna, hkrati pa se otroško telo zbuja po
zimi in postaja bolj in bolj aktivno. Zato potrebuje dovolj mineralov in
vitaminov, ki ga podpirajo. Če za dodatke poskrbimo pravi čas, se
izognemo utrujenosti, izčrpanosti in slabi volji.
Pomlad je tudi obdobje, ko so dnevi daljši, ozračje toplejše in vrvež
glasnejši, kar včasih zmede dojenčke v njihovem ustavljenem urniku.
Več časa na soncu jih dodatno izčrpa in zvečer imajo več težav pri
umiritivi. Poln dan izkušenj je za dojenčke velika stvar. Pri pomirjanju
jim lahko pomagajo rastlinski izvlečki kapljic Fitobimbi Sonno.
Pomlad je super za krepitev imunskega sistema:
uživanje na soncu
igra na svežem zraku
gibanje, sprehodi in izleti
uravnotežena sveža in lokalna hrana

Fitobimbi Vitamix, ki vsebuje 11 vitaminov in
rastlinskih izvlečkov za otroke. Uporabljamo
ga kot dodatek k prehrani, za zadosten vnos
vitaminov. Še posebej pride prav zato za
bolj »izbirčne« otroke ali pa v hladnem
obdobju, ko je naša prehrana že v osnovi
manj raznolika.

Mami blogerke vsako pomlad ponovimo preventivno podporo s
prehranskimi dodatki Vitamix, Ferro in Omega, za dojenčke pa
dodamo Sonno.

POLETJE
Fitobimbi Zanzi
baby 0+ in Family 3+

Zanzi baby 0+ je zaščita razvita posebej za
dojenčke in malčke. Z rastlinskimi izvlečki
citronele, sivke, melise, cedre ter oljem
andirobe in neemovim oljem varuje kožo in
skrbi za mirne dni in noči.
Zanzi Family 3+ pa za zaščito skrbi z
eteričnimi olji citronele, geranije, sivke,
verbene, melise, evkalipta ter neemovim
oljem.

Fitobimbi
Rehidrato

Naravno prehransko dopolnilo Fitobimbi
REHIDRATO je prijetnega okusa in z
dodanimi prebiotiki skrbi za ustrezno
rehidracijo in urejeno prebavo otrok.
Posebej pomembno je to v poletnem času
in na potovanjih.

Fitobimbi Apetito

ZAŠČITA KOŽE IN
DOVOLJ HIDRACIJE
Od pomladi do jeseni, predvsem pa poleti, ko so dnevi toplejši,
preživimo veliko časa zunaj.
Večerje na prostem, tekanje po travnikih in plezanje po drevesih je
samo nekaj aktivnosti, ki jih imajo naši najmlajši radi. Žal pa se igri
pridružijo tudi nepovabljeni gosti, ki povzročajo srbečico in druge
neprijetnosti na koži. Zato je naravna, učinkovita in varna zaščita kože
več kot nujna.
Koža je naš največji organ. Vse kar nanjo nanašamo vpliva na
delovanje celotnega organizma. Sintetična sredstva za zaščito kože
imajo stranske učinke in tudi možnost dolgoročnih posledic za
zdravje. Otroška koža je občutljiva in nežna, zato so naravni izdelki
varna izbira. Otroška pljuča se še razvijajo in vdihavanje kemičnih
spojin zagotovo ne koristi njihovi rasti in razvoju.
Na poletnih potovanjih in ob višku aktivnoti otroci včasih pozabijo na
hidracijo in dovoljšen vnos hranil v telo. Za te primere uporabimo
Rehidrato in Apetito.

Izdelek Fitobimbi Apetito je naravna rešitev
za neješče otroke, s prijetnim okusom
jabolka. Primerno že za otroke od 6. meseca
dalje. Jedrca peloda pripomorejo k apetitu.
Rumeni svišč pomaga podpirati prebavo.

Mami blogerke imamo v potovalni lekarni vedno s seboj tudi te
tri izdelke. Da lahko brezskrbno preživimo dni na soncu in mirno
spimo cele noči.

JESEN
Fitobimbi Vitamix

Fitobimbi Vitamix, ki vsebuje 11 vitaminov in
rastlinskih izvlečkov za otroke. Uporabljamo
ga kot dodatek k prehrani, za zadosten vnos
vitaminov. Še posebej pride prav zato za
bolj »izbirčne« otroke ali pa v hladnem
obdobju, ko je naša prehrana že v osnovi
manj raznolika.

Fitobimbi Imuno

Fitobimbi Imuno je močan imunski ščit s
pomočjo narave, ki skrbi za povečano
odpornost otroka. ter naravno krepi imunski
sistem in dviguje fiziološko odpornost, skrbi
za popolno preventivo.

Fitobimbi Echinax

Echinax vsebuje naravni vir vitamina C iz
šipka, ki podpira organizem v času
prehladnih obolenj, in druge izvlečke rastlin,
kot so ameriški slamnik, sibirski ginseng in
črni bezeg, ki podpirajo obrambo telesa in
so učinkovita pomoč v času prehlada in
okrevanja. Peroralni suspenziji je dodan še
velik odmerek cinka in bakra, ki sta nujno
potrebna za pravilno delovanje imunskega
sistema.

NAZAJ V VRTEC
IN ŠOLO
Septembra je čas za vrnitev v šolo in vrtec. Glasen smeh, živahni
pogovori in splošen vrvež odmevajo naokoli in vsi smo srečni in
veseli, da se spet počasi vračamo v normalo.
So pa s prvimi tedni vrtca in šole že na vidiku prvi smrkavi noski, zato
je tokrat posebej pomembno, da podpremo otrokov imunski sistem.
Kako doma podpremo otrokov imunski sistem
dovolj spanja (otrok do 6. leta potrebuje 12 ur spanca, do 12. leta
pa vsaj 10)
gibanje na svežem zraku
izogibanje stresnim situacijam (nekatere so neobhodne kot npr.
šola, vstop v vrtec)
uravnotežena prehrana
varen in ljubeč dom
in
naravna hranila za boljšo podporo imunskemu sistemu. Mami
blogerke se po pomoč na tem področju obračamo na naravno
lekarno z linijo otroških izdelkov Fitobimbi.
Z dobro podporo lahko imunski sistem dobro pripravimo in uživamo
le ob prijetnih vidikih jeseni.
Mami blogerke Imuno in Vitamix začnemo dodajati že en teden
pred prvim septembrom, vsako jutro, pa zajtrku.

Upamo, da smo vam pomagale razdeliti izdelke čimbolj natančno in jasno, da
boste v vsakem trenutku točno vedeli po katerem Fitobimbi izdelku poseči.

Vse izdelke najdete v spletni trgovini:
https://sanofarm.si/spletna_trgovina/fitobimbi/

Z našo KODO: MAMI10 pa izkoristite popust!

Hvala vam za zaupanje!
Vse najlepše vam želimo

