
ACO: Australian Certi�ed Organic - Giấy chứng nhận hữu cơ chính phủ Úc



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

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

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

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

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

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

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

Có thêm sắt, kẽm, canxi, vitamin C, A và D 
hỗ trợ sức đề kháng, giúp phát triển trí não.

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.

TRÁI CÂY TRÁI CÂY 
NHIỆT ĐỚI 

RAU CỦ KEM SỮA 

Táo, Sung, Yến Mạch 

Việt Quất, Xoài & Táo  

Chuối, Táo, Yến Mạch  

Chuối, Lê, Táo & Xoài  

Quả Mọng, Quế & Táo   

Cherry, Lê, Lựu  

Lê, Chuối, Dứa và Chanh Dây  

Bí Đỏ, Khoai Lang, Cà Chua   

Rau Quả, Nui  

Khoai Lang, Cà Rốt & Táo 

Kem Sữa Chuối & Hạt Lanh 

Kem Sữa Lê, Hạt Chia & Chiết Xuất Vanilla

Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: bí đỏ, gạo với prebiotic (GOS)

Bột dinh dưỡng ăn dặm hữu cơ: yến mạch, gạo baby porridge

Hương vị dịu nhẹ với bí đỏ, có thêm sắt và vitamin C 

Được làm từ Thiên nhiên. Tối ưu hoá bởi Khoa học
DÒNG SỮA CÔNG THỨC

Nguyên liệu cao cấp. Đạt chứng nhận hữu cơ
DÒNG THỰC PHẨM

(Dành cho trẻ từ 06 tháng tuổi trở lên, 125g/túi) 

(Dành cho trẻ từ 04 tháng tuổi trở lên, 120g/túi)

(Dành cho trẻ từ 06 tháng tuổi trở lên, 100g/hộp)   

(Dành cho trẻ từ 07 tháng tuổi trở lên, 175g - 200g/hộp)   

(Dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, 20g/túi)   


