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Rest Assured –  
Nothing is as 
important to us  
as your baby  
and your trust.

Before our products are made, our 
formulas are developed by scientists.

STEP 1: SCIENCE BASED NUTRITION
All ingredients and packaging must pass 
quality checks before they can be used in 
our formulas. 

Scientists test formula samples at multiple 
stages during production. We use trained 
professionals and technology to continuously 
monitor the making of our formulas. 

Once our product is in the package, we 
test the seal to be sure the product is 
protected.

We test all finished infant formula prior 
to shipping. Every batch of powder infant 
formula must test negative for common 
harmful bacteria like Cronobacter.

STEP 2: INGREDIENTS

STEP 3: PRODUCTION STEP 4: PACKAGING

STEP 5: TESTING AND SHIPPING

Our commitment to help keep babies fed and healthy  
is at the heart of how we make our products.
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 كوني مطمئنة - 
 ال يوجد لدينا ما هو 

 أهم من طفلك 
وثقتك الغالية.

قبل تصنيع منتجاتنا، يعمل العلماء لدينا على 
إعداد تركيباتنا الخاصة من حليب األطفال.

الخطوة 1: التغذية القائمة على أسس علمية

يجب أن تجتاز جميع المكونات وخامات التعبئة 
اختبارات الجودة قبل استخدامها في تركيباتنا من 

حليب األطفال. 

يختبر العلماء عّينات من حليب األطفال االصطناعي 
عبر مراحل اإلنتاج المتعددة. حيث نستعين 

بالمتخصصين المدربين وبالتكنولوجيا للمراقبة 
المستمرة أثناء عملية صنع تركيباتنا من حليب 

األطفال. 

بمجرد وضع منتجنا في العبوة،  نجري اختبارات 
عدم التسرب للتأكد احكام غلق العبوة وحماية 

المنتج.

نقوم باختبار جميع تركيبات حليب األطفال الجاهزة 
قبل الشحن. ويجب التأكد من سلبية اختبارات كل 

تشغيلة من مسحوق حليب األطفال االصطناعي 
وخلوها التام من أنواع البكتيريا الضارة الشائعة مثل 

"كرونوباكتر".

الخطوة 2: المكونات

الخطوة 4: التعبئةالخطوة 3: اإلنتاج

الخطوة 5: االختبارات والشحن

 إن التزامنا بالحفاظ على صحة األطفال وتغذيتهم السليمة 
هو جوهر عملية التصنيع لمنتجاتنا


