
Tôi phải chuẩn bị như thế nào?

Bắt đầu từ dưới

Di chuyển đến giữa người bé

Những điều cơ bản về
chăm sóc em bé: Mát-xa

Luôn giữ thời gian mát xa từ 15 phút trở xuống.
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 JOHNSON’S® - sự lựa chọn #1 của các mẹ và các bệnh viện 
•Luôn tiến bộ trong việc chăm sóc da em bé suốt 125 năm

•Không chứa phthalates, paraben, xà phòng và thuốc nhuộm

•Một thói quen thời gian tắm lành mạnh giúp tăng cường kích thích đa giác quan để hỗ trợ sự
phát triển lành mạnh

Mát-xa có nhiều lợi ích đã được chứng minh. Nó có thể góp phần tăng cân một cách lành mạnh, thúc 
đẩy thư giãn trước trước khi đi ngủ và giúp bé tỉnh táo và hòa đồng hơn khi thức. Đọc tiếp các bài 
mát-xa khác nhau về kỹ thuật mà bạn có thể thử với con mình.

Làm ấm bàn tay của 
bạn và căn phòng

Có tã sạch và khăn 
gần bên

Dùng dầu dành cho bé 
hoặc kem dưỡng da

Đặt em bé của bạn trên 
một bề mặt mềm mại

1. Thả lỏng chân của bé: Giữ gót chân của bé và sử dụng
tay còn lại vuốt nhẹ chân từ trên xuống dưới. Đảo ngược 
chuyển động vuốt từ chân lên

2. Chơi với những ngón chân nhỏ của bé: Nhẹ nhàng xoay
từng ngón chân khi hát "Heo con nhỏ xinh này." Sau đó, 
với ngón tay cái của bạn, hãy ấn vào lòng bàn chân của 
bé rồi uốn cong bàn chân lên và xuống.

3. Đã sẵn sàng để gập: Dùng tay bạn giữ vào mắt cá và đầu
gối của bé, sau đó bắt đầu thao tác gập duỗi chân bé 
một cách nhẹ nhàng. Thực hiện tương tự với chân còn lại

1. Giúp tim làm việc hiệu quả: Đặt tay lên sườn của em bé
và hơi hướng vào, vuốt nhẹ nhàng thành hình trái tim — 
vuốt lên, sau đó hướng ra ngoài và di chuyển xung quanh 
ngực của bé

2. Xoa bụng: Đặt một tay lên bụng bé và vuốt xuống rồi
lặp lại với tay kia và thực hiện nhiều lần thành một chuỗi 
liên tục. Kỹ thuật này tương tự với kỹ thuật giúp bé thả 
lỏng chân nhưng theo chiều ngược lại.

Lên tới đầu
1. Dành chút thời gian cho mặt bé: Trượt tay xuống trán của

bé và nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương, sau đó đặt 
ngón tay cái của bạn dọc theo mũi của bé và di chuyển 
bàn tay của bạn trên má bé.

2. Chơi đùa với má bé: Dùng các ngón tay xoa thành những
vòng tròn nhỏ ở hai bên hàm dưới tai bé, sau đó di 
chuyển ra phía sau tai và tạo ra những vòng tròn lớn hơn. 
Cuối cùng, di chuyển về phía dưới cằm và khẽ ấn hàm bé 
về phía trước.

3. Tiếp tục tiến lên và lặp lại: Bắt đầu với hai bàn tay của
bạn, đặt cạnh nhau ở phía trên xương sườn bé rồi sau đó 
vuốt lên ngực, qua vai và dọc theo cánh tay của bé.

Xem video về cách mát-xa cho bé tại
TinyURL.com/babybasics2


