
Nhóm
sữa

Hiểu sâu thì
nhớ mới lâu!

 



 Nội dung chính

Dị ứng và bất dung nạp Lactose2

xu hướng sữa3

Keys quan trọng khi tư vấn4

 Phân loại sữa1



 Sữa công thức  Sữa (bò) tươi

 Sữa ngũ cốc  Sữa năng lượng cao

1 2

3 4

Dựa trên công thức của sữa mẹ 

Càng giống sữa mẹ càng chất lượng

Là sữa vắt ra từ bò, được xử lý
qua công nghệ tiệt trùng/thanh
trùng

Tiệt trùng: bảo quản thường
Thanh trùng: bảo quản lạnh

 Năng lượng >=100kcal/100ml

1kcal= 4.18kJ

Thành phần chính là ngũ cốc

 Giàu năng lượng, giàu sắt

Ưu tiên dùng trc giờ ngủ, tránh
đói đêm



1 2 3

Đối tượng sử dụng

4

  Sữa công thức

0-6m

    Sữa (bò) tươi

1y+ ( fullcream)

2y+ ( Skim milk)

 Sữa ngũ cốc  Sữa năng lượng cao

6m+ 1y

12m+6-12m

12-36m
...



Dị ứng sữa bò

Dị ứng Casein trong sữa bò ( có Casein
A1 và Casein A2, A1 dễ dị ứng hơn)

Biểu hiện: nổi mẩn, mề đay, phát ban, lên
cơn hen suyễn, rối loạn chuyển hoá...



Bất dung nạp Lactose

 Thiếu men lactase nên không tiêu hoá
được đường lactose

Biểu hiện: sôi bụng, đầy hơi, tiêu chảy,
sống phân, phân nhầy máu cá...



 Sữa công thức Little Étoile-
Ngôi sao Nhỏ



GRASS-FED 100%

SẠCH

 KHÔNG KHÁNG SINH

 KHÔNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 VI CHẤT TỰ NHIÊN CAO HƠN
SỮA BÒ NUÔI CÔNG NGHIỆP 
( cụ thể là 40 vi chất thiết yếu,

sữa thông thường 18-32 vi chất)



OPTI-5



Wellmune®

giảm tỷ lệ mắc các triệu chứng hô
hấp  50% & nhu cầu sử dụng
thuốc kháng sinh hơn 60%

Lactoferrin

Ngăn ngừa bệnh đường hô hấp & ký
sinh trùng đường ruột

Lutein

ngăn ngừa tổn thương oxy hóa đối
với võng mạc đang phát triển

tạo thành các khối xây dựng của
DNA cho sự phát triển của tế bào

Nucleotides



DHA - EPA - ARA
DHA chiếm khoảng 80% chất xám của não,liên quan trực tiếp đến việc

cải thiện thị lực và chức năng nhận thức ở trẻ sơ sinh

EPA là một chất béo quan trọng đối với hệ thống miễn dịch cũng như giúp
duy trì các mạch máu khỏe mạnh

 ARA cho phép một tế bào thần kinh truyền tín hiệu đến một tế bào
thần kinh khác - đó là hệ thống nhắn tin của não cho chúng ta biết

cách sử dụng cơ thể của mình.
 



Ngày 1 tháng 6 năm 2021

Cảm
ơn!

Chúc bạnbuổi tốivui vẻ


