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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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An Tâm Nghỉ 
Ngơi – Mối quan 
tâm hàng đầu của 
chúng tôi là con 
quý vị và sự tin 
tưởng của 
quý vị.

Các loại sữa công thức của chúng tôi 
được các nhà khoa học nghiên cứu 
phát triển trước khi tiến hành sản xuất.

BƯỚC 1: DINH DƯỠNG DỰA TRÊN KHOA HỌCBƯỚC 1: DINH DƯỠNG DỰA TRÊN KHOA HỌC

Tất cả các thành phần và bao bì phải 
đạt yêu cầu kiểm tra chất lượng trước 
khi có thể được sử dụng để sản xuất 
các loại sữa công thức của chúng tôi. 

Các nhà khoa học kiểm tra các mẫu sữa 
công thức ở nhiều giai đoạn khác nhau 
trong quá trình sản xuất. Chúng tôi có các 
chuyên gia được đào tạo và công nghệ để 
liên tục giám sát việc sản xuất các loại sữa 
công thức. 

Sau khi đóng gói sản phẩm, chúng tôi 
sẽ kiểm tra lớp niêm phong để đảm bảo 
sản phẩm được bảo quản tốt.

Chúng tôi kiểm tra tất cả các loại sữa 
công thức thành phẩm trước khi vận 
chuyển. Mỗi lô sữa bột cho trẻ đều phải 
có kết quả xét nghiệm âm tính với các 
loại vi khuẩn có hại thường gặp như 
Cronobacter.

BƯỚC 2: THÀNH PHẦN

BƯỚC 3: SẢN XUẤT BƯỚC 4: ĐÓNG GÓI

BƯỚC 5: KIỂM TRA VÀ VẬN CHUYỂN

Trọng tâm của quá trình sản xuất của chúng tôi là 
cam kết giúp trẻ được bú no và khỏe mạnh.


