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Tôi pha sữa công thức cho con như thế nào?
Vui lòng xem cả hai cách được trình bày chi tiết dưới đây và chọn cách phù hợp nhất với
gia đình bạn. Vui lòng cân nhắc pha bằng nước nóng với nước không nguội hơn 70 độ
Celcius nếu bạn không thể bảo quản chắc chắn sữa công thức của bé trong điều kiện mát
mẻ, khô ráo, con bạn có các vấn đề về sức khỏe hoặc sinh non.
Pha sữa công thức bằng nước nóng (tiếng Anh)
Pha sữa công thức bằng nước nguội (tiếng Việt)
Pha sữa công thức bằng nước nguội (tiếng Anh)
WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và nhiều cơ quan tư vấn y tế khác khuyên cách tốt nhất là đun
nước sôi rồi để nguội trong gần nửa giờ để nước có nhiệt độ khoảng 70 độ Celsius. Sau đó,
bạn thêm sữa bột vào nước và có thể nhanh chóng làm nguội sữa đã pha xuống nhiệt độ
cho bú bằng cách để bình sữa dưới dòng nước máy lạnh hoặc đặt trong bình nước lạnh.
Hãy nhớ kiểm tra để đảm bảo sữa đã nguội đến nhiệt độ phù hợp trước khi cho bé bú. Nhiệt
độ vừa phải đem lại cảm giác hơi ấm khi áp trên da.

Nên pha sữa công thức của con tôi với nước bao nhiêu
độ?
Nhiều người đồng ý là sử dụng nước 70 độ C là tốt nhất để pha sữa công thức cho trẻ sơ
sinh. Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng bằng cách đun nước sôi và để nguội gần nửa
tiếng. Tại thời điểm đó, nước sẽ có nhiệt độ khoảng 70 độ C. Sau đó, bạn thêm sữa bột vào
nước và để nguội sữa đã pha đến nhiệt độ cho bú. Khi sữa công thức đã sẵn sàng cho bé
bú thì sẽ có cảm giác hơi ấm khi áp trên da. Vui lòng đảm bảo sữa không quá nóng khi bạn
cho bé bú.

Vì sao lại có những lời khuyên khác nhau về nhiệt độ tốt
nhất để pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh?
Mỗi quốc gia có nguyên tắc chỉ đạo riêng về nhiệt độ nước dùng để pha sữa công thức.
Hướng dẫn hiện hành của Úc là sử dụng nước ấm có được khi đun nước sôi và để nguội
trong khoảng 30 phút. Các nguyên tắc chỉ đạo của Úc không quy định nhiệt độ cụ thể.
Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế uy tín khác như NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia)
khuyên nên pha sữa công thức bằng nước không nguội hơn 70 độ. Có thể dễ dàng thu
được nước ở nhiệt độ này bằng cách đun nước sôi và để nguội trong thời gian không quá
nửa tiếng.
Nên dùng cách pha nước nóng bằng nước 70 độ C cho bất kỳ bé nào có các vấn đề về sức
khỏe hoặc sinh non ít nhất trong vòng 3-6 tháng đầu. Vui lòng cẩn thận làm nguội sữa và
kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo không quá nóng trước khi cho bé bú.
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Vì sao lại dùng nước 70 độ?
Đó là vì sữa công thức không phải là sản phẩm tiệt trùng và có các thuộc tính khiến sữa
công thức trở thành môi trường phát triển lý tưởng cho các vi khuẩn có khả năng có hại, có
thể khiến bé bị ốm rất nặng. Ngay cả với các tiêu chuẩn sản xuất tỉ mỉ, sau khi mở hộp thiếc,
vi khuẩn có thể xâm nhập vào bột sữa, gây nguy hiểm cho những bé nhạy cảm. Các nghiên
cứu chỉ ra rằng pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh theo các nguyên tắc chỉ đạo của WHO ở
70 độ C giảm thiểu rủi ro bé bị ốm nếu có vi khuẩn độc hại trong bột sữa.

Sử dụng nước nóng (70 độ C) có phá hủy các chất dinh
dưỡng trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh không?
Nhà sản xuất của chúng tôi đã thông báo rằng họ không quan ngại về hàm lượng dinh
dưỡng trong sữa công thức của chúng tôi khi được pha bằng nước 70 độ, do đó, bạn hãy
thoải mái chọn cách pha phù hợp nhất với tình huống của bạn.
Không nên pha sữa công thức có chứa các probiotic ở nhiệt độ cao hơn vì nhiệt độ cao hơn
sẽ vô hiệu hóa các probiotic. Đây không phải là quan ngại đối với sữa công thức cho trẻ sơ
sinh Blackmores vì trong sữa có prebiotic thay vì probiotic.
Các prebiotic có trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh Blackmores hỗ trợ sức khỏe đường
ruột của bé bằng cách cung cấp thực phẩm cho các vi khuẩn có lợi đối với sức khỏe, giúp
bé xây dựng hệ vi sinh vật khỏe mạnh trong cơ thể.

Cách bảo quản sữa công thức đã pha
Sẽ luôn tốt nhất nếu pha sữa công thức mới mỗi lần cho bé bú.
Có thể bảo quản sữa công thức đã pha bằng cách dùng nước nóng được WHO tán thành
trên đây trong tủ lạnh dưới 5 độ Celsius trong tối đa 24 giờ.

Con tôi có thể sử dụng Sữa TMD của Blackmores sau 24
tháng tuổi không?
Có, Toddler Milk Drink phù hợp cho trẻ trên 12 tháng tuổi muốn tiếp tục sử dụng sữa uống
được làm giàu với một số chất dinh dưỡng bổ sung trong chế độ ăn cân bằng. Không có
tuổi dừng sử dụng Toddler Milk Drink, quý vị có thể chọn tiếp tục cho bé uống miễn là bạn
cảm thấy con mình cần sản phẩm đó.
Điều quan trọng phải nhớ là không nên sử dụng Toddler Milk Drinknhư nguồn dinh dưỡng
duy nhất mà chỉ để bổ sung cho chế độ ăn bình thường dành cho trẻ cần hỗ trợ dinh dưỡng
thêm.
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Làm thế nào để tôi biết mình đang mua Sữa công thức cho
trẻ sơ sinh Blackmores chính hãng?
Hãy mua hàng từ một nguồn uy tín.
Blackmores có hợp đồng hợp tác về phân phối độc quyền với Liên Phong ở Việt Nam. Nếu
bạn mua Sữa công thức cho trẻ sơ sinh Blackmores Infant Formula từ một cửa hàng bán lẻ
chính thức mua hàng từ Liên Phong ở Việt Nam thì bạn có thể yên tâm là bạn đang mua
sản phẩm Blackmores chính hãng.

Tìm kiếm công nghệ Dấu chấm xanh của Blackmores và mã QR theo sê-ri dưới
đáy hộp thiếc.
Mỗi mã QR là độc nhất và cho phép truy xuất đầy đủ mỗi sản phẩm từ nguồn cho đến cửa
hàng hoặc địa điểm bán sản phẩm. Quý vị có thể quét mã QR độc nhất trong dấu chấm
xanh bằng camera trên điện thoại hoặc qua WeChat. Sau khi quét, quý vị sẽ được kết nối
với trang web xác minh của bên thứ ba độc lập do một công ty có tên gọi Trustcodes cung
cấp. Mã sẽ đưa quý vị đến một ứng dụng xác nhận tính xác thực của sản phẩm và bao gồm
các thông quan quan trọng khác như:
Số kiện
Ngày hết hạn
Những lợi ích chính của sản phẩm
Dữ kiện chứng minh lợi ích của sản phẩm
Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn

Công nghệ mới như sau:

Nếu quý vị tin rằng sản phẩm bạn đã mua là hàng giả, vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn
Blackmores theo địa chỉ advice@blackmores.com.au. Vui lòng cung cấp hình ảnh hộp thiếc
từ mọi góc độ, bao gồm cả nắp và đáy, cùng thông tin về ngày và nơi mua.
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Cuối cùng, vui lòng không bán các hộp Sữa công thức cho trẻ sơ sinh Blackmores rỗng.
Nếu quý vị biết người nào đang chào bán chúng, vui lòng thông báo cho chúng tôi trong thời
gian sớm nhất có thể. Quyền riêng tư của quý vị sẽ được bảo vệ chặt chẽ.

Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra xem mình có sản phẩm
Blackmores chính hãng không?
Quý vị có thể kiểm tra bằng cách quét công nghệ Dấu chấm xanh Blackmores và mã QR
theo sê-ri trên đáy hộp thiếc.
Mỗi mã QR là độc nhất và cho phép truy xuất đầy đủ mỗi sản phẩm từ nguồn cho đến cửa
hàng hoặc địa điểm bán sản phẩm. Quý vị có thể quét mã QR độc nhất trong dấu chấm
xanh bằng camera trên điện thoại hoặc qua WeChat. Sau khi quét, quý vị sẽ được kết nối
với trang web xác minh của bên thứ ba độc lập do một công ty có tên gọi Trustcodes cung
cấp. Mã sẽ đưa quý vị đến một ứng dụng xác nhận tính xác thực của sản phẩm và bao gồm
các thông quan quan trọng khác như:
Số kiện
Ngày hết hạn
Những lợi ích chính của sản phẩm
Dữ kiện chứng minh lợi ích của sản phẩm
Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn

Nếu vẫn còn quan ngại, quý vị có thể liên hệ Blackmores theo địa chỉ
advice@blackmores.com.au

Các vấn đề về chất lượng
Vui lòng liên hệ nhà phân phối trong nước của quý vị nếu quý vị có quan ngại về chất lượng
sản phẩm.
Úc: Bộ phận Tư vấn Blackmores
Điện thoại: 1800808669
Email: advice@blackmores.com.au
Việt Nam: Liên Phong
Điện thoại: 1800 6982 (Chỉ dùng ở Việt Nam)
Email: bkl.info@lienphong.com.vn
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Tôi phát hiện một vài hạt màu cam, vàng, nâu hoặc đen
trong sữa bột. Đó là gì vậy?
Có nhiều khả năng những hạt nhỏ màu sắc quý vị đã thấy là các hạt sữa cháy sém. Hạt
cháy sém là những hạt bột bị cháy, hình thành trong khi sấy phun và có thể có nhiều màu
sắc, từ vàng, cam, đỏ cho đến nâu đậm và đen, những hạt này sẽ vỡ ra khi nghiền bằng
đầu ngón tay.
Hạt cháy sém là những hạt bột bị cháy, hình thành trong khi sấy phun và có thể có nhiều
màu sắc, từ vàng, cam, đỏ cho đến nâu đậm và đen và đa số những hạt này sẽ vỡ ra khi
nghiền bằng đầu ngón tay.
Sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh có sử dụng quy trình sấy phun để chuyển sữa từ
dạng lỏng sang dạng bột. Một trong số nhiều lợi thế của quy trình này là sấy phun phân phối
đều khoáng chất và vitamin, đồng thời đảm bảo tất cả các chất dinh dưỡng trải đều hơn
trong toàn bộ phần bột.
Mặc dù nhà sản xuất rất nỗ lực để giảm thiểu số hạt cháy sém nhưng không có gì bất
thường khi phát hiện một vài hạt trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh và các sản phẩm sữa
bột khác. Xin yên tâm là những hạt này không có hại và không có vấn đề an toàn thực phẩm
nào liên quan đến những hạt này.
Nếu quý vị quan ngại, vui lòng liên hệ nhà phân phối trong nước.
Úc: Bộ phận Tư vấn Blackmores
Điện thoại: 1800808669
Email: advice@blackmores.com.au
Blackmores theo địa chỉ advice@blackmores.com.au hoặc trả lại sản phẩm tại địa điểm
mua.
Việt Nam: Liên Phong
Điện thoại: 1800 6982 (Chỉ dùng ở Việt Nam)
Email: bkl.info@lienphong.com.vn

Tại sao một số lô sữa bột có bề ngoài, mùi hoặc vị khác
một chút?
Mỗi kiện đều chứa sản phẩm chất lượng cao như nhau, được sản xuất bằng sữa lấy từ
những chú bò ăn cỏ được chăn thả trên vùng Đông Bắc Victoria. Sữa bò là sản phẩm tự
nhiên và có những thay đổi tự nhiên trong năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như mùa.
Mỗi kiện được thử nghiệm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của
chúng tôi và chứa lượng đã nêu trên nhãn đối với mỗi chất dinh dưỡng. Chúng tôi không bổ
sung bất kỳ chất tạo màu nhân tạo nào để chuẩn hóa ngoại quan của sữa công thức cho trẻ
sơ sinh của chúng tôi và thay vào đó, ưu tiên màu tự nhiên của sữa.
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Tôi nên làm gì nếu con tôi bị nôn và tiêu chảy sau khi dùng
sữa công thức?
Bị trớ sau khi bú sẽ không giống với nôn và tiêu chảy - đáng nhẽ trẻ không nên bị nôn và
tiêu chảy sau khi uống sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Nếu con quý vị bị nôn và tiêu chảy,
quý vị nên đưa bé đi khám bác sĩ.
Nếu sữa công thức được bảo quản hoặc pha không đúng cách thì có thể khiến bé bị bệnh.
Quý vị có thể giảm nguy cơ bé bị bệnh do uống sữa công thức bằng cách:
•
•
•
•
•

Bảo quản hộp sữa trong điều kiện mát mẻ, khô ráo- Nơi tốt nhất là tủ chén bát tối có
nhiệt độ dưới 25 độ C.
Sử dụng nước sạch để pha sữa công thức- Sử dụng nước máy đã đun sôi trước đó
trong 5 phút.
Đảm bảo vệ sinh đúng cách tất cả bình sữa và núm cao su trước khi cho bé dùng.
Pha sữa công thức bằng nước từ 70 độ C trở lên rồi để nguội và cho bé bú.
Vứt bỏ sữa công thức không dùng hết sau 1 giờ.

Trẻ bú sữa công thức có thể bị trớ sau khi bú, đó là do trẻ bú quá nhanh lượng sữa nhiều
hơn mức dạ dày có thể xử lý, và hiện tượng này khác với nôn và tiêu chảy. Nếu con quý vị
thường bị trớ sau khi bú, quý vị có thể sử dụng các phương pháp cho bú bình theo nhịp để
giúp bé.

Vì sao một vài bé uống sữa công thức đi phân xanh?
Một số trẻ đi phân xanh do sữa công thức giàu sắt và đây được coi là hiện tượng bình
thường. Nếu quan ngại về sức khỏe của con, quý vị nên xin tư vấn từ bác sĩ của bé.

Tôi nên làm gì khi phát hiện bao bì thay đổi?
Mặc dù Blackmores luôn cố gắng giảm thiểu thay đổi bao bì nhưng vẫn có những trường
hợp cần thay đổi nhỏ đối với bao bì. Nếu mua sản phẩm từ nhà bán lẻ được ủy quyền,
nhiều khả năng là quý vị mua được sản phẩm Blackmores chính hãng. Nếu phát hiện thay
đổi nhỏ đối với bao bì khiến quý vị quan ngại, vui lòng kiểm tra trên Blackmores.com.vn,
Blackmores sẽ thông báo các thay đổi đối với bao bì trên đó. Hoặc quý vị có thể gửi email
tới advice@blackmores.com.au.

Tôi nên làm gì nếu muốn đổi từ sữa công thức sang Sữa
công thức dành cho trẻ sơ sinh Blackmores?
Làm thế nào để tôi chuyển từ một nhãn hàng khác sang Sữa công thức cho trẻ
sơ sinh Blackmores?
Sữa công thức cho trẻ sơ sinh Blackmores có vị ngậy tự nhiên của sữa và hầu hết các bé
sẽ vui vẻ thay đổi nhãn hàng mà không có bất kỳ vấn đề gì.
Nếu lo lắng con quý vị không quen với vị sữa khác và dự kiến sẽ khó thay đổi, quý vị có thể
thử chuyển sang dùng Blackmores cho bé trước khi hết nhãn hàng trước đó. Bằng cách
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này, nếu bé không chấp nhận Blackmores ngay lập tức, quý vị có thể giúp bé làm quen dần
với vị sữa mới.
Một ý tưởng hay là thử cho bé bú một bình sữa Blackmores và xem bé có chấp nhận ngay
hay không. Nếu bé chấp nhận, bạn chỉ cần bắt đầu cho bé bú Blackmores thay vì nhãn
hàng trước đó.
Nếu bé không chấp nhận Blackmores ngay lập tức, quý vị có thể tiếp tục thử những lượng
Blackmores ít hơn trước khi cho bé bú nhãn hàng cũ. Mỗi lần bé từ chối vị sữa mới, hãy thử
lại nhưng đừng ép bé. Nếu bé từ chối, hãy cho bé bú nhãn hàng cũ để thỏa mãn cơn đói và
tiếp tục cho bé bú vị sữa mới với những lượng nhỏ tại những thời điểm bé không quá đói.
Có thể cần thử vị sữa mới vài lần để bé chấp nhận mà không kháng cự.

Nếu tôi trộn nhãn hàng mới với nhãn hàng cũ trong cùng một bình sữa thì
sao?
Không nên, đây không phải là ý tưởng hay và thường sẽ không giúp bé chấp nhận vị sữa
mới.
Mỗi nhãn hàng sữa công thức có lượng protein khác nhau và có tỷ lệ pha sữa bột với nước
khác nhau. Nếu pha sữa công thức quá đặc thì có thể khiến bé bị bệnh. Nếu pha sữa không
đủ đặc thì có thể mất một số chất dinh dưỡng quan trọng. Rất khó để đảm bảo đúng hỗn
hợp chất dinh dưỡng khi trộn các sản phẩm sữa công thức khác nhau.
Tốt nhất là nên kết hợp các bình sữa riêng chứa mỗi loại sữa công thức và để bé làm quen
với vị sữa mới bằng cách thường xuyên cho bú vị sữa mới trong khi vẫn sử dụng nhãn hàng
cũ để thỏa mãn cơn đói cho bé.

Tôi lo là con tôi sẽ phản ứng với một loại sữa công thức mới. Tôi có nên thử
từng chút một trước khi cho bú cả bình không?
Hầu hết các bé sẽ không gặp vấn đề gì khi cho bú nguyên bình sữa công thức và có thể dễ
dàng thay đổi các nhãn sữa công thức khác nhau. Nếu trước đó con bạn từng uống sữa
công thức làm từ sữa bò mà không có vấn đề gì, nhiều khả năng là bé có thể bú nguyên
bình sữa công thức Blackmores.
Nếu quý vị đổi từ sữa công thức chuyên dụng, ví dụ như sữa công thức chống trào ngược
hoặc không gây dị ứng hoặc nếu lo lắng dạ dày bé nhạy cảm, quý vị có thể thử cho bé bú
những lượng nhỏ sữa công thức Blackmores trước khi cho bé bú nguyên bình và theo dõi
xem sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của con quý vị hay không.

Tôi có thể pha một lượng nhỏ để con tôi thử không? Tôi
không muốn pha nguyên bình mỗi lần tôi muốn con tôi thử
vị sữa mới.
Có, quý vị có thể pha những lượng sữa ít hơn để bé thử. Vui lòng pha một thìa bột với 60ml
nước.
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Tôi có thể trộn các sản phẩm Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh
của Blackmores với ngũ cốc hoặc sữa non không?
Không nên thêm các thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung khác vào sữa, ví dụ như ngũ cốc
hoặc sữa non, trừ khi bác sĩ của con quý vị khuyên quý vị nên làm như vậy. Sữa công thức
cho trẻ sơ sinh Blackmores chứa tất cả dinh dưỡng mà con bạn cần. Nếu quý vị tin rằng bé
cần thêm thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung, hãy trao đổi với bác sĩ của bé.

Tại Úc, tôi có thể mua Sữa công thức cho trẻ sơ sinh
Blackmores ở đâu?
Quý vị có thể mua sữa công thức Blackmores ở kệ hàng và trực tuyến trong chuỗi cửa hàng
Chemist Warehouse Stores trên toàn quốc

Tại Việt Nam, tôi có thể mua Sữa công thức cho trẻ sơ
sinh Blackmores ở đâu?
Để tìm cửa hàng bán lẻ gần quý vị nhất, vui lòng liên hệ với nhà phân phối độc quyền của
chúng tôi tại Việt Nam hoặc truy cập www.facebook.com/suablackmoresvietnam hoặc liên
hệ với Liên Phong theo:
Điện thoại: 1800 6982 (Chỉ ở Việt Nam)
Email: bkl.info@lienphong.com.vn

Giới thiệu về Liên Phong - Đối tác phân phối độc quyền
sữa công thức cho trẻ sơ sinh tại Việt Nam
Liên Phong là đối tác phân phối độc quyền sản phẩm Sữa công thức cho trẻ sơ sinh
Blackmores tại Việt Nam.

Các câu hỏi của người bán lại
Nếu bạn muốn trở thành người bán lẻ sữa công thức cho trẻ sơ sinh Blackmores tại Việt
Nam, vui lòng liên hệ Liên Phong theo:
Đường dây nóng: 1800 6982 (Áp dụng cho Việt Nam)
Email: bkl.info@lienphong.com.vn

Tôi nên làm gì nếu cần trợ giúp thêm?
Vui lòng trao đổi với bác sĩ của con quý vị hoặc liên hệ bộ phận Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ sơ
sinh của Blackmores theo địa chỉ advice@blackmores.com.au.
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