
SỮA CÔNG THỨC HỮU CƠ CHO MẸ ĐANG MANG THAI VÀ CHO CON BÚ 
(Cho mẹ bầu, trước, trong và sau khi sinh)

Sữa công thức cho mẹ là thức uống bổ sung với công thức cao cấp được thiết kế tỉ mỉ để hỗ trợ sức khỏe cho mẹ trong giai đoạn 
mang thai và cho con bú.

Bao gồm DHA, GOS & FOS

Axit folic làm giảm nguy cơ khuyết 
tật ống thần kinh ở trẻ

Vitamins A, B6, B12, C & D hỗ trợ 
cho sức đề kháng khoẻ mạnh 

Chứa lượng sắt cần thiết cho sự 
phát triển hệ thần kinh ở bào thai 

Vitamin C và Maggie giúp giảm sự 
mệt mỏi

Giàu canxi

Không thêm phẩm màu và hương liệu

Không sử dụng đường mía, glu-co 
và mật mía

SỮA CÔNG THỨC HỮU CƠ BƯỚC 1 
(Dành cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi)

Sữa công thức hữu cơ Bước 1 Bellamy’s Organic được thiết kế đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho trẻ đồng thời được tối ưu hoá bổ 
sung thêm những thành phần thiết yếu cho nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của trẻ từ 0-6 tháng tuổi.

Công thức mới và cải tiến, bổ sung thêm DHA, ARA và GOS 

Đạm Whey vượt trội, tạo cảm giác nhẹ nhàng cho dạ dày giúp trẻ tiêu hóa dễ dàng

Chứa axit béo và axit amin thiết yếu, với tất cả vitamins và khoáng chất để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh cho trẻ

SỮA CÔNG THỨC HỮU CƠ BƯỚC 2 
(Dành cho trẻ từ 06 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi)

Sữa công thức hữu cơ Bước 2 Bellamy’s Organic được thiết kế đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho trẻ đồng thời được tối ưu hoá bổ 
sung thêm những thành phần thiết yếu cho nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của trẻ từ 6-12 tháng tuổi.

Công thức mới và cải tiến, có thêm DHA, ARA và GOS  

Sữa công thức hữu cơ bước 2 được thiết kế cho chế độ ăn của trẻ từ 06 tháng tuổi khi trẻ bắt đầu trải nghiệm chế độ ăn dặm
đầu tiên

Đạm casein vượt trội, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hoá và giữ cho trẻ cảm thấy no hơn và lâu hơn

SỮA CÔNG THỨC HỮU CƠ BƯỚC 3 
(Dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên)

Sữa công thức hữu cơ Bước 3 cho bé từ 12 tháng tuổi của Bellamy’s Organic là thức uống bổ sung với công thức cao cấp, được 
nghiên cứu và sản xuất kĩ càng để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nhu cầu của bé từ 1-3 tuổi, khi chế độ ăn không cung cấp 
đủ dinh dưỡng. 

Công thức mới và cải tiến, có thêm DHA và GOS   

Có thêm sắt, kẽm, canxi, vitamin C, A và D để hỗ trợ sức đề kháng

Hoàn thiện bữa ăn kèm với thực phẩm khác, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho trẻ

1 thìa bột pha của Bellamy’s Organic Toddler Milk Drink cung cấp 20% - 50% lượng khoáng chất khuyến khích cho bé gồm 16 
loại vitamins và khoáng chất thiết yếu

SỮA CÔNG THỨC HỮU CƠ BƯỚC 4 
(Dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) 

Sữa công thức hữu cơ Bước 4 cho bé từ 3 tuổi của Bellamy’s Organic là thức uống bổ sung với công thức cao cấp, được 
nghiên cứu và sản xuất kĩ càng để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nhu cầu của bé từ 3 tuổi trở lên, khi chế độ ăn không cung cấp 
đủ dinh dưỡng.

Có thêm DHA, GOS & FOS

Sắt, i-ốt và kẽm làm tăng khả 
năng nhận thức 

Folat, Vitamins B6, B12, C & D 
hỗ trợ cho sức đề kháng ở trẻ

Canxi, Maggie & Vitamin D hỗ 
trợ cho sự phát triển của răng 
và xương

Vitamin A thiết yếu cho thị giác 

Không thêm đường mía, glu-co và mật 
mía

Không chứa phẩm màu, hương liệu

Được sản xuất tại Úc

DÒNG SỮA CÔNG THỨC
Được làm từ Thiên Nhiên. Tối ưu hoá bởi Khoa Học.



HỖN HỢP TRÁI CÂY XAY NHUYỄN
CHO BỮA SÁNG       

HỖN HỢP TRÁI CÂY XAY NHUYỄN HỖN HỢP RAU CỦ XAY NHUYỄN 

HỖN HỢP KEM SỮA XAY NHUYỄN 

Hỗn hợp trái cây xay nhuyễn có thể dùng để ăn
sáng, mang lại sự thuận tiện và lành mạnh để cho 
bé thưởng thức những hương vị thơm ngon của 
bữa sáng.

01.  Táo, Sung, Yến Mạch (4+)
02.  Chuối, Táo, Yến Mạch (4+)

Hỗn hợp trái cây xay nhuyễn dạng túi cùng với 
gạo lứt mang đến một món ăn thơm ngon, thuận 
tiện, giúp cho bé làm quen với sự pha trộn của các 
hương vị trái cây khác nhau.

03.  Chuối, Lê, Táo & Xoài (4+)
04.  Quả Mọng, Quế & Táo (4+)
05.  Việt Quất, Xoài & Táo (4+)

Hỗn hợp hữu cơ rau củ xay nhuyễn của Bellamy’s cung 
cấp những món ăn ngon lành và thuận tiện, giúp bé làm 
quen với thực phẩm mới và hương vị kết hợp của nhiều 
loại rau củ.

06.  Bí Đỏ, Khoai Lang & Cà Chua (4+)
07.  Khoai Lang, Cà Rốt & Táo (4+)
08.  Rau Quả, Nui (6+)

Mỗi túi Hỗn hợp kem sữa không đường mới 
được thêm  vào 1/3 cốc sữa hữu cơ thơm ngon.

09.  Kem Sữa Chuối & Hạt Lanh (6+)
10.  Kem Sữa Lê, Hạt Chia & Chiết Xuất 
Vanilla (8+)

HỖN HỢP TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI 
XAY NHUYỄN 

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM

Dòng sản phẩm trái cây nhiệt đới mới và ngon 
lành của Bellamy’s không thêm đường, được 
làm từ 100% thành phần trái cây.

Bột dinh dưỡng ăn dặm làm từ gạo và yến mạch hữu cơ là lựa 
chọn tuyệt vời để giới thiệu thực phẩm dạng đặc cho bữa ăn 
dặm đầu tiên của bé.

11.  Cherry, Lê, Lựu (4+)
12.  Lê, Chuối, Dứa và Chanh Dây (6+)

13.  Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: gạo với prebiotic 
(GOS) (6+)
14.  Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: yến mạch, gạo (6+)
15.  Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: gạo, sữa, vanilla (6+)
16.  Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: bí đỏ, gạo với prebiotic 
(GOS) (6+)

NUI HỮU CƠ
Pasta hữu cơ của là một bước  đệm tuyệt vời tiếp theo giúp bé 
làm quen với kết cấu thức ăn mới, với hình dạng vui nhộn, đồng 
thời kích thích bé tập nhai.

17.  Nui dinh dưỡng hình ngôi sao từ gạo lức (7+)
18.  Nui dinh dưỡng hình ống từ lúa mì (8+)
19.  Nui dinh dưỡng hình chữ cái alphabet từ lúa mì semolina và 
rau củ (8+)
20.  Nui dinh dưỡng hình ống từ lúa mì semolina và rau củ (12+)

SNACKS TRÁI CÂY HỮU CƠ
Chưa kịp chuẩn bị bữa ăn vặt lành mạnh cho bé 
trước các chuyến đi, Snack trái cây hữu cơ của 
Bellamy’s là một lựa chọn thuận tiện tuyệt vời 
cho các cha mẹ bận rộn.

21.  Snacks táo sấy hữu cơ (12+)
22.  Snacks lê và táo sấy (12+)

BÁNH NGẬM DINH DƯỠNG 
CHO BÉ MỌC RĂNG
Bánh ngậm của Bellamy’s được nướng chậm 
để tạo độ cứng lý tưởng cho bé yêu của bạn 
gặm trong quá trình mọc răng.

23.  Bánh ngậm dinh dưỡng cho bé mọc 
răng (6+) 
 

DÒNG THỰC PHẨM HỮU CƠ
Được làm tại Úc. Nguyên liệu cao cấp. Được chứng nhận hữu cơ



Nhập khẩu bởi: CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD GROUP

2A Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

 info@natural-food.asia           (028) 38 408 957

www.bellamysorganic.com
bellamysorganicvn
bellamysorganic.vn


