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S-26 GOLD® TODDLER

SỮA BỘT 
hộp thiếc 

900g

SỮA NƯỚC  
hộp giấy 
250mL

TUỔI TRẺ CHẬP 
CHỮNG BIẾT ĐI

SỐ LẦN CHO UỐNG 
SỮA ĐỀ NGHỊ MỖI 

NGÀY 
NƯỚC MUỖNG SỮA 

VỪA ĐẦY
LƯỢNG SỮA  

MỖI LẦN (mL)

1-3 tuổi 1-2 200 5 220

 “phần sữa đề nghị mỗi ngày” được dùng để làm chuẩn khi đứa con chập chững biết đi của quý vị có thể 
không lấy vào đủ năng lượng và dinh dưỡng.

 Đổ bỏ phần sữa còn dư. 

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

    Want to fi nd out more? 
     FREECALL Australia               1800 552 229

Pfi zer Nutrition, division of Pfi zer Australia Pty Limited ABN 50 008 422 348 

This page has been downloaded from the Pfi zer Nutrition website
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Làm thức uống

Làm thức ăn vặt

Khuấy hoặc lắc cho 
đến khi tan hết sữa 
bột và cho con uống. 
Đổ bỏ phần sữa  
còn dư.

Cho vào 5 muỗng 
sữa bột S-26 
GOLD® TODDLER.

Đổ 200mL nước 
vào ly hoặc ly có 
nắp vòi.

Lắc đều hộp sữa nước 
S-26 GOLD TODDLER 
còn nguyên chưa mở 
rồi mới xé miệng hộp.

Cắt hoặc xé miệng hộp 
và đổ sữa S-26 GOLD 
TODDLER pha sẵn vào 
ly có nắp vòi và cho 
con uống. Đổ bỏ phần 
sữa còn dư.

Xay với bất kỳ trái cây tươi nào như chuối hay dâu tây thành sinh tố trái cây thơm 
ngon; hay 

Đông đá sữa pha trộn thành cục đá trái cây; hay

Thay thế sữa bò bằng S-26 GOLD TODDLER khi làm mễ cốc cho con ăn 
sáng hoặc làm bánh ngon cho con ăn. 

SỮA NƯỚC hộp giấy 250mLSỮA BỘT hộp thiếc 900g

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

    Want to fi nd out more? 
     FREECALL Australia               1800 552 229

Pfi zer Nutrition, division of Pfi zer Australia Pty Limited ABN 50 008 422 348 

This page has been downloaded from the Pfi zer Nutrition website


