
 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 
 
 
Sức khỏe và sự an toàn của trẻ sơ sinh và những người chăm sóc của trẻ là điều tối quan 
trọng đối với Blackmores. Chúng tôi coi trọng sự an toàn của sản phẩm và tất cả các nhà 
cung cấp của chúng tôi đều được đánh giá để đảm bảo họ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt về an toàn, chất lượng và hiệu quả của chúng tôi. 
 
Trước những bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội đặt câu hỏi về sự an toàn của sữa công 
thức Blackmores 'Newborn được bán tại Việt Nam, chúng tôi đã thử nghiệm lại sản phẩm 
của mình tại các phòng thí nghiệm được công nhận và độc lập để xác nhận rằng sữa an toàn 
cho người tiêu dùng. Tất cả các kết quả thử nghiệm trên các lô sản phẩm đang bán tại Việt 
Nam đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
 
Blackmores' đã thử nghiệm cả sữa bột thành phẩm và dầu nguồn được sử dụng để sản xuất 
bột.  Những kết quả này cho thấy mức 3-MCPD và Glycidol Esters đáp ứng tiêu chuẩn của 
EU, đây là tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi.  Xem kết quả thử nghiệm. 
 
Nếu bạn có thắc mắc về tính an toàn của bất kỳ sản phẩm nào của Blackmores, vui lòng gọi 
điện cho chúng tôi tại Việt Nam theo số 1800 803 760 hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa 
chỉ advice@blackmores.com.au. 
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Hỏi Đáp 
 
Công ty đã thử nghiệm sản phẩm từ khi đưa lên kệ tại Việt Nam chưa? 

Chúng tôi đã thử nghiệm một lô sản phẩm hiện đang được bán tại Việt Nam.  Mỗi lô sữa 
công thức Blackmores Newborn được sản xuất sẽ được bán tại tất cả các thị trường Châu Á 
của chúng tôi bao gồm Úc, New Zealand, Việt Nam và Singapore. Kết quả này giúp chúng tôi 
hoàn toàn tin tưởng rằng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về 3-
MCPD và Glycidol Esters ở tất cả các thị trường. 
 
 
Ai đã thử nghiệm sản phẩm? Tôi có thể xem kết quả không? 

Blackmores đã kiểm tra bột thành phẩm và dầu nguồn tại các phòng thí nghiệm độc lập và 
được công nhận. 

Các thử nghiệm bột thành phẩm được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và Khoa học Môi 
trường (The Institute of Environmental Science and Research Limited, ESR) ở New Zealand 
và Eurofins Scientific ở Singapore. 

Các loại dầu gốc đã được SGS Group Germany kiểm nghiệm.  

Mẫu được lấy từ các lô bột bán tại Việt Nam. 

 
 


