
 

 

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 

Đây là thông báo xác thực duy nhất của Blackmores liên quan đến vấn đề này. 
 
Blackmores khẩn thiết đề nghị quý khách hàng không nên hoang mang trước bài đăng trên 
mạng xã hội có đề cập đến kết quả xét nghiệm được thực hiện bởi Viện Kiểm nghiệm an toàn 
vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC), nhằm xác định hàm lượng 3-MCPD (3-
Monochloropropane-1,2-diol) và chất glycidol esters chứa trong sản phẩm sữa công thức 
dành cho trẻ sơ sinh của Blackmores.   

Chúng tôi xin khẳng định sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh của Blackmores an toàn khi sử 
dụng. 

Kết quả xét nghiệm được cho rằng là do Viện Kiểm Nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc 
gia thực hiện không thể được coi là đáng tin cậy. 
 
Sản phẩm cung cấp được kiểm nghiệm bởi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc 
gia được đóng gói trong một hộp không có bao bì dán nhãn có khối lượng 1kg. Không có bất 
kỳ một trong các dấu hiệu bảo mật nào của sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của 
Blackmores được thể hiện trên sản phẩm được Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm 
quốc gia kiểm nghiệm. Các sản phẩm của Blackmores chỉ được vận chuyển bằng các hộp 
thiếc 900g có in tem nhãn trực tiếp lên thân hộp và các tem nhãn này không thể bị tẩy xóa, 
thêm vào đó tất cả các hộp thiếc chứa sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của 
Blackmores đều có thông tin về số lô hàng, ngày sản xuất, ngày hết hạn và có thêm công nghệ 
điểm xanh ở dưới đáy lon cho phép sản phẩm có thể được tra xuất bằng mã QR để hỗ trợ kiểm 
tra nguồn gốc sản phẩm. 
 
Việc xét nghiệm này không được sự cho phép hoặc trên cơ sở đề nghị của Blackmores, và sản 
phẩm được kiểm nghiệm đã không được cung cấp cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 
phẩm quốc gia theo cách thức đảm bảo an toàn, không bị nhiễm bẩn. Tất cả các cuộc thử 
nghiệm sản phẩm được thực hiện bởi hay dưới sự cho phép của công ty Blackmores đều được 
thực hiện tại các phòng thí nghiệm hoạt động tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất 
nhằm bảo đảm các kết quả chính xác và đáng tin cậy. 
 
Xét nghiệm được thực hiện bởi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia không 
được coi là bước thử đáng tin cậy để thể hiện mức 3-MCPD hay glycidol esters có trong sữa 
công thức dành cho trẻ sơ sinh. Các phép thử chính xác đối với các chất kể trên cần có sự 
phân tích với thành phần dầu có chứa trong sản phẩm. 
 
Sức khỏe và sự an toàn của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cùng và của những người chăm sóc các bé là 
mục tiêu tối quan trọng của chúng tôi, và chúng tôi rất nghiêm túc với sự an toàn của sản phẩm 
do chúng tôi nghiên cứu tạo ra. Chúng tôi cam kết bảo đảm các quy chuẩn cao nhất cho sự an 
toàn và chất lượng của thực phẩm. 
 
Sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Blackmores được sản xuất tại Úc bởi một 
nhà cung cấp nổi tiếng các sản phẩm sữa chất lượng cao và sự tuân thủ của họ đối với các 
Quy chuẩn về vệ sinh thực phẩm của Úc New Zeland. (FSANZ) 
 



 

 

Một nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi FSANZ về hàm lượng 3-MCPD và glycidol với 
hàng loạt các nhãn hiệu sữa dành cho trẻ sơ sinh đang có mặt tại Úc và New Zeland cho thấy 
hàm lượng chất 3-MCPD esters và chất glycidyl esters được tìm thấy hầu hết đều bằng hoặc 
thấp hơn mức trung bình của quốc tế. 
 
Tất cả các nhà cung cấp của công ty Blackmores đều đã được kiểm nghiệm để đảm bảo tuân 
thủ theo các tiêu chuẩn gắt gao của Blackmores về an toàn, chất lượng và sự hiệu quả. 
 
Khách hàng nếu có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của công ty 
Blackmores Naturopathic qua số điện thoại 1800 803 760 hoặc qua email tại địa chỉ: 
advice@blackmores.com.au 
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