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Bình sữa mỗi ngày

 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ CÔNG THỨC CHO TRẺ 

Hướng dẫn sử dụng: Khử trùng bình sữa, núm ti và 
vòng chặn sữa trong nước sôi khoảng 3-5 phút. Đun sôi 
lượng nước như chỉ dẫn và để nguội đến khoảng 50oC, 
đổ một nửa vào bình sữa. Múc bột đầy thìa đong và dùng 
dao gạt phẳng, thêm lượng bột như chỉ dẫn vào nước. Lắc 
kỹ, thêm phần nước còn lại và lắc tiếp, để nguội đến 
khoảng 37oC trước khi uống.
Ngày sản xuất: Xem dưới đáy lon. 
Khối lượng tịnh: 700g 
Thời hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon 
(Ngày/Tháng/Năm).Sử dụng trong vòng 2 tuần  sau khi 
mở nắp. 

Được Liên minh Châu Âu công nhận
 là sản phẩm Organic

 Sản xuất tại Đan Mạch - Uy tín hơn 100 năm 

Được chính phủ Đan Mạch 
kiểm định & công nhận sản phẩm

đạt tiêu chuẩn Organic 

 TRÊN 6 THÁNG TUỔI LET’S ECO 2

165
200
230

Sau khi pha (ml)

Xuất xứ: Đan Mạch Sản xuất tại: Lets eco ApS
Địa chỉ: Lysholt Allé 3. DK-7100 Vejle, Đan Mạch (Một phần của Tập đoàn Dairy of 1888)
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM
Địa chỉ: L5-24.OT12 Tòa Landmark 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam                                                                                           Công bố số: …………….

 CHÚ Ý”: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng 
thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng,chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

 Thông tin cảnh báo: 
Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về pha sữa và bảo quản vì nếu pha sữa và bảo quản không phù hợp có thể gây nguy hiểmcho sức khỏe 

của trẻ sơ sinh. Không giữ lại sữa công thức đã pha, hãy vứt bỏ phần sữa thừa. Luôn pha sữa mới trước khi cho trẻ sơ sinh uống.Chỉ sử dụng
 sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh. Sản phẩm này là thức ăn

 bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi.




