
 
 
 

 

 

CẬP NHẬT NHÃN VÀ BAO BÌ SẢN PHẨM: 

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi trên nhãn của dòng sản phẩm 
dinh dưỡng cho trẻ em của Blackmores  

Blackmores vừa giới thiệu một số thay đổi nhỏ trên nhãn sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh, 
sữa ăn dặm và sữa uống cho trẻ mới biết đi. Xin lưu ý rằng không có bất kỳ sự thay đổi nào đối 
với sản phẩm, chỉ có một số thay đổi nhỏ trên nhãn sản phẩm. 

 

Bạn cần biết những gì? 

• Có một số thay đổi nhỏ trên các nhãn sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh của Blackmores 
(Giai đoạn 1), sữa ăn dặm (Giai đoạn 2) và sữa cho trẻ chập chững biết đi (Giai đoạn 3). 

• Sản phẩm nhãn mới có mặt trên thị trường từ tháng 10/2021. 
• Cả hai loại nhãn này sẽ cùng có mặt trên thị trường trong giai đoạn chuyển tiếp. 
• Không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản thân sản phẩm, ngoài một số thay đổi nhỏ trên 

nhãn và bao bì. 
 

Thay đổi gì? 

• Không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản thân sản phẩm. Các sản phẩm vẫn vậy, chỉ có 
một số thay đổi nhỏ trên nhãn và bao bì. 

• Hình ảnh cập nhật “Cách pha sữa”. 
• Thay đổi thứ tự các chất chống ô-xy hoá liệt kê trên nhãn. 

 

Tại sao lại thay đổi? 

• Nhằm tuân thủ các quy định nhãn mác sản phẩm trên các thị trường.  
 

Khi nào sẽ thay đổi? 

• Từ tháng 10/2021, bạn sẽ thấy các sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh, sữa ăn dặm và sữa 
cho trẻ chập chững biết đi của Blackmores với nhãn mới có mặt tại các cửa hàng. 

• Cả hai loại sản phẩm nhãn mới và cũ sẽ cùng lưu hành trong thời gian chuyển tiếp. 
 

Nắp hộp màu vàng khác biệt 

Một số sản phẩm có nắp màu vàng, vài hộp lại có chi tiết thông tin tư vấn của 
Blackmores in trên nắp. Hai sản phẩm có giống nhau không? 
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• Có, cả hai sản phẩm này đều giống nhau. Không có gì khác biệt về hàm lượng, cả hai đều là 
những sản phẩm chất lượng cao mà bạn đã biết. 

 

• Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em của Blackmores không có chi tiết thông tin tư 
vấn in trên nắp hộp. Cả nắp màu vàng và nắp có in thông tin tư vấn đều có trên thị trường trong 
khoảng thời gian ngắn. 

 

 

Bạn có thể thấy nắp hộp được in như sau: 

 

 
Hoặc nắp màu vàng 

 

Làm thế nào để kiểm tra sản phẩm chính hãng của Blackmores?  

• Ngày sản xuất ở đáy hộp sữa công thức của Blackmores. 
• Kiểm tra bằng cách quét công nghệ chấm xanh của Blackmores và mã QR có số seri ở 

đáy hộp. 
• Mỗi mã QR là duy nhất và cho phép truy xuất đầy đủ, từ nguồn gốc của từng sản phẩm 

tới cửa hàng hoặc địa điểm bán sản phẩm.  
 

 
 

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Julie Cottle, email: 
infantnutrition@blackmores.com.au hoặc điện thoại: 1800 808 669 (miễn cước cuộc gọi nếu 
bạn ở Australia). 
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