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Ebook “5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu Tentang Essential Oils Untuk Bayi” 
ini adalah kumpulan tips dan panduan khas untuk ibu muda yang pertama kali 
bergelar seorang ibu.

Bermula dari pengalaman bersama anak sendiri,  Shazren Shah atau mesra 
dengan panggilan Kak Erin telah memformulasikan terapi bayi yang digunakan 
pada anak-anak kecil sejak dari baru lahir lagi, di bawah jenama NARINAR. 

Kak Erin merupakan seorang Aromatherapist, telah melanjutkan pengajian 
dalam terapi bayi dan mendapatkan pensijilan khas dalam terapi urutan dan 
mendapat pengiktirafan daripada Persatuan Urutan Bayi Antarabangsa. 
 
Penggunaan minyak pati atau essential oils dalam aromaterapi pada bayi 
memberi kesan yang sangat baik untuk sistem imunisasi bayi dalam 
tumbesaran.

Tips-tips dan panduan yang dikongsikan adalah bertujuan untuk membantu 
ibu-ibu muda di luar sana mengambil langkah berjaga-jaga dalam penjagaan 
bayi pertama mereka serta langkah selamat menggunakan essential oils 
kepada bayi.

Semoga usaha kami dalam pengkongsian pengalaman serta manfaat ini dapat 
memudahkan segala urusan dan mendapatkan sokongan daripada ibu-ibu 
muda di Malaysia.

Terutama sekali, anda.

Prakata

5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi



02

Apa Itu
Essential Oils
Essential Oils (Minyak Pati) adalah 
sejenis minyak beraroma yang 
diekstrak daripada bahan organic 
dari bahagian spesifik tumbuhan 
seperti bunga, buah, daun, akar dan 
pokok dari serata dunia. Telah 
terbukti 5000 tahun dulu 
aromaterapi menggunakan Essential 
Oils berkesan untuk memperbaiki 
kesihatan fizikal, emosi dan spiritual.

Untuk pengetahuan anda, essential 
oils bersifat pekat di mana ia 
memerlukan satu minyak yang lain 
untuk mencairkannya (dilute), yang 
dikenali sebagai carrier oils. Ini untuk 
memastikan penggunaan yang 
selamat terutamanya kepada bayi. 
Apabila anda ingin menggunakan 
essential oils semasa mengandung, 
untuk bayi dan anak kecil, setiap 
essential oils mestilah dicairkan 
bersama carrier oils terlebih dahulu. 

Essential oils memang banyak 
manfaatnya. Tapi, kepekatan 
essential oils boleh menyebabkan 
iritasi atau ‘terbakar’ pada kulit jika 
tidak digunakan dengan betul . Ia 
juga boleh menyebabkan kulit anda 
dan bayi alergik pada essential oils 
itu sendiri atau mana-mana produk 
yang ada menggunakan essential 
oils.  Itu sebab pentingnya carrier oils 
dalam penggunaan essential oils.

Pendahuluan
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Kepentingan Dilution

1. Virgin 
Coconut Oil
/ Liquid 
Coconut Oil

2. Olive Oil

Carrier oils, atau biasanya dikenali sebagai base oils atau fixed oils, dimana ia tak 
sama dengan essential oils. Ia selalu digunakan dalam produk kosmetik sebagai 
pelembap dan penyembuh, dan juga minyak urutan.

Malah, sebahagian daripada bahan-bahan produk penjagaan kulit seperti losyen 
atau sabun yang anda guna juga mengandungi carrier oils. Ada beberapa jenis 
carrier oils yang sangat bagus untuk penggunaan essential oils dalam 
aromaterapi. Antaranya:-

Olive oil ini 
mungkin 
ada dirumah 
anda kalau anda selalu gunakan 
dalam masakan atau kegunaan 
penjagaan kulit harian anda. Tak 
dihairankan lagi dengan 
kebaikkannya yang kaya dengan 
antioksidan dan boleh 
menyembuhkan serta 
meremajakan kulit. 

Tapi, olive oil juga mempunyai 
manfaat pada kegunaan yang lain. 
Ia sangat berkesan apabila 
dicampurkan dengan essential oils 
bagi penggunaan terus kepada 
kulit secara topical.

Mungkin anda pernah jumpa 
beberapa produk yang 
menggunakan coconut oil ni atau 
sudah tahu mengenai 
kebaikkannya. Ia bersifat 
antibakteria, antikulat, antiseptik 
dan anti radang yang 
menyembuhkan kulit yang luka 
bersama-sama dengan lavender 
essential oils. 

Virgin coconut oil boleh tutup liang 
pori kulit dengan sekata. Ia juga tak 
mempunyai bau dan warna.

03
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Penggunaan
Essential Oils
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Essential oils juga membantu 
ibu-ibu muda semasa mengandung 
bermula pada 2nd trimester & 
seterusnya, tetapi para 
aromatherapist berpendapat untuk 
mengelakkan penggunaan 
essential oils pada 1st trimester, 
terutamanya kalau anda ada risiko 
besar untuk mengalami keguguran. 

Tak semua wanita mengalami 
pengalaman yang sama detik-detik 
melahirkan anak. Ada mengalami 
waktu sakit yang lama dan ada 
yang sekejap sahaja. Dengan 
adanya essential oils, ia akan 
membantu anda semasa 
contraction dan ketidakselesaan.

Semasa berpantang & menyusukan 
bayi, essential oils membantu anda 
supaya anda kurang stress dan 
boleh fokus untuk menyusukan 
bayi sepenuh masa. Ada 
sesetengah Essential Oils juga 
sangat membantu dalam 
penghasilan susu badan yang 
banyak. 

Kulit bayi yang berusia kurang 3 bulan 
sangat sensitif terhadap essential oils 
terutamanya pada premature baby. Anda 
dinasihatkan untuk menggunakan carrier 
oils, dan juga di�user jika ingin 
menggunakan essential oils untuk 
mengurangkan masalah common bayi 
seperti batuk, selsema, demam, sukar 
tidur, kembung perut dan sebagainya. 
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NARINAR
Essential Oils
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Semua produk aromaterapi Narinar 
telah diblendkan dan didilutekan 
bersama Carrier Oils supaya anda 
boleh terus guna dan lakukan terapi 
pada bayi anda. 

Kebaikan menggunakan Essential Oils 
ini adalah untuk menjauhkan bayi 
anda dari mudah terkena jangkitan 
bakteria atau virus, menyeimbangkan 
sistem badan, bergantung kepada 
jenis tumbuhan setiap essential oils 
yang digunakan. Ia juga membantu 
untuk ransangan otak bayi bagi 
menyempurnakan sistem tubuh 
badannya.

Dalam ebook ini akan menceritakan 

panduan yang anda boleh amalkan 
pada bayi anda seperti mengetahui 
sebab-sebab bayi menangis, 
mengatasi bayi selsema, masalah 
kembung perut, mengapa bayi selalu 
muntah selepas menyusu dan 
masalah bayi sembelit. Dan 
bagaimana anda boleh lakukan terapi 
urutan bersama aromaterapi untuk 
mengurangkan masalah ini.

Penjagaan bayi pada peringkat awal 
memang sangat memerlukan 
kesabaran yang tinggi dan toleransi 
yang baik antara suami dan isteri. Tak 
dinafikan ibu bapa perlu bekerjasama 
sebagai satu pasukan untuk 
memastikan tumbesaran bayi yang 
baru lahir membesar dengan baik dan 
selamat.

Pelbagai cara dan petua telah 
diusahakan, daripada pelbagai 
sumber seperti, keluarga, doktor 
pakar, buku-buku, kawan-kawan dan 
media sosial.  Seperti ibu bapa yang 
lain, anda ingin berikan yang terbaik 
untuk anak-anak anda supaya mereka 
membesar dalam keadaan yang 
sempurna.
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Barang-barang keperluan bayi pun sudah dibeli, tempat beradu si kecil telah 
dipersiapkan dan persediaan dari segi mental dan fizikal juga telah bersedia 
untuk menyambut ahli keluarga baru. Hanya Allah s.w.t sahaja yang tahu 
perasaan kali pertama menyambut si kecil ke dunia ini dengan tangan dan hati 
yang terbuka.

“Cause the ¡rst step,
is always the hardest one”
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Bayi atau anak yang masih kecil akan berkomunikasi dengan kita melalui 

tangisan. Kalau anak tak menangis dalam sehari, boleh buat kita risau jugak 

tu. Tapi, ada juga sesetengah ibu-ibu muda masih tak tahu punca bayi 

mereka menangis dan cara-cara untuk menghentikan tangisan itu. 

Ada juga beberapa mitos yang anda boleh elakkan supaya benda-benda 

yang tak diingini tidak terjadi. Dan, beberapa teknik yang ibu-ibu muda 

perlu tahu untuk mengetahui sebab-sebab bayi menangis.

Antara mitos yang patut dielakkan, fakta yang ibu muda patut tahu dan 

cara yang betul adalah:-

1. Lapar
Tangisan bayi yang menunjukkan dia lapar apabila pada mulanya dia akan 

kelihatan gelisah. Bayi akan mengeluarkan lidahnya dan menggerakkan ke 

kiri dan kanan, bawah dan atas sehingga menolak lelangit mulutnya seakan 

ingin menghisap sesuatu.

FAKTA: Untuk pengetahuan ibu muda semua, tak semestinya bayi menangis 

disebabkan dia lapar dan ingin menyusu, tapi mungkin bayi tengah tak selesa, 

mengantuk dan sebagainya

Mitos 1 : Bayi Menangis 
Hanya Sebab Lapar Sahaja
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2. Sendawa
Apabila bayi tak dapat sendawa atau mengeluarkan angin dalam badan, 

bayi akan rasa tak selesa dan akan menangis. Pada masa yang sama, bayi 

akan mengalami masalah dalam usahanya menolak angin di dalam dada. 

Dalam situasi macam ni, terhasillah bunyi bayi menangis tersekat-sekat 

ibarat kereta enjin kereta yang semput.

3. Tak Selesa
Bayi boleh menangis disebabkan dia tidak selesa dengan keadaannya 

dirinya. Sama ada dia panas, sejuk, baju ketat, lampin kotor atau 1001 

masalah yang lain. Selain itu, perasaan bayi juga menunjukkan dia tidak 

selesa dengan orang yang dia tidak kenal seperti panik atau rimas.

4. Kembung Perut
Jika perut bayi terasa agak keras dan kerap buang angin, itu tandanya bayi 

kembung perut. Ibu-ibu boleh perhatikan gerakan bayi. Kalau bayi selalu 

mengeliat sambil melengkungkan punggungnya ke belakang serta 

mengangkat kakinya, itu tandanya dia kembung perut. 

5. Letih & Mengantuk
Bayi juga akan menunjukkan tanda yang dia 

ingin dibelai untuk melayan perasan 

mengantuknya. Dia akan menangis sambil 

menguap beberapa kali. 

Untuk menenangkan si kecil, Narinar Sidrie / Nighty Dream dapat 

membantu si kecil untuk lena tidur dibuai mimpi.

Hanya titiskan 5-10 titik Narinar Sidrie ke dalam 100-200 ml air dalam 

Nanion (Di�user) dan pasangkan selama 6 jam pada waktu malam, bayi 

akan tidur dengan tenang.
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FAKTA: Mungkin ada segelintir golongan masih percaya yang kalau bayi kerap 

menangis, tandanya untuk menguatkan paru-parunya. Sebenarnya ini adalah mitos. 

Oleh sebab bayi hanya menggunakan cara menangis untuk berkomunkasi dengan 

ibunya, ia akan membuatkan si ibu ‘tak faham’ isyarat bayi yang cuba disampaikan.

CARA: Sebenarnya, bayi yang menangis adalah tanda yang baik sebab itu sahaja 

satu-satu caranya dia berkomunikasi dengan si ibu. Ibu-ibu muda perlu belajar dan 

faham ‘bahasa isyarat’ bayi untuk tahu kenapa dia menangis

Mitos 2 : Bayi Yang Selalu Menangis 
Boleh Menguatkan Paru-Paru

FAKTA: Tak semestinya. Ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan bayi selalu 

menangis tanpa henti. Kesihatan bayi boleh terdedah kepada bahaya sekiranya si ibu 

tak dapat mengesan punca bayi selalu menangis.

CARA: Untuk tahu bayi anda sedang mengalami kolik, anda boleh kesan dengan cara 

tangisan bayi iaitu bayi akan menangis 3 jam sehari, 3 hari dalam seminggu dan 

berterusan hingga 3 minggu atau lebih. Faktor lain, mungkin disebabkan  pemakanan, 

pemakaian atau cara penjagaan bayi itu sendiri

Mitos 3 : Bayi Yang Selalu
Menangis Disebabkan Kolik

10
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Bila si kecil mengalami selsema, 
masalah hidung tersumbat ini akan 
selalu menganggu ketidakeselesaan 
bayi & si ibu dalam setiap perkara. 
Anda mula risau tentang kesihatan 
anak & bayi pula mengalami masalah 
penafasan dan susah untuk tidur 
dengan lena.

Selsema boleh sembuh dengan sendiri 
dalam beberapa hari. Tapi, hidung 
yang tersumbat akibat selsema boleh 
menyebabkan bayi resah dan susah 
untuk tidur. Ibu bapa juga akan 
mengalami masalah tidur pada waktu 
malam.

Untuk masalah bayi yang selsema & 
hidung tersumbat ni, anda tak perlu 
risau sebab anda boleh membantu 

seawal di rumah. Hanya dengan 
mengikuti 3 teknik urutan mudah 
yang betul, anda dan si kecil boleh 
menjalani hari yang lancar dengan 
tenang.

Bila hidung bayi tersumbat, proses 
penyusuan akan terjejas sebab 
kesukaran penafasan. Akibatnya, bayi 
akan cepat menangis sebab tak 
dapat hisap susu dengan tenang.

Untuk melegakan hidung bayi yang 
tersumbat, anda boleh menggunakan 
Narinar Frankie semasa mengurut. 

 selsema?
bayi
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Langkah 1 : Bahagian Tapak Kaki
Tapak kaki adalah bahagian yang sangat penting dalam urutan ini. Teknik 

urutan ini dinamakan Teknik Vitaflex. Teknik ini akan mewujudkan cas 

elektrik yang akan membantu menyeimbangkan sistem kesihatan badan 

bayi. Teknik ini hanya berkesan jika anda menggunakan minyak pati 

(essential oils) seperti yang ada dalam NARINAR Frankie. 

Titiskan 2 titik Narinar 
Frankie pada tapak 
tangan

Ratakan dengan 4 jari 
dengan gerakan bulatan 
mengikut arah jam 
sebanyak 3 kali

Letakkan jari pada tapak 
kaki bayi dibahagian reflek 
dada & paru-paru

Golek jari sehingga tapak 
kaki merasakan ruas jari 
tangan. Ulang sebanyak
3 kali

Gerakkan jari sebanyak 
setengah inci ke hadapan. 
Ulang sebanyak 3 kali 
sehingga memenuhi 
kawan relfek dada & 
paru-paru

Seterusnya, anda boleh 
urut secara lembut pada 
setiap jari kaki bayi iaitu di 
bahagian reflek sinus

14
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Langkah 2 : Bahagian Dada

Titiskan 2 titik Narinar 
Frankie dan gosokkan 
kedua-dua belah tangan.

Letakan kedua-dua tapak 
tangan anda pada dada 
bayi dan urut secara 
lembut dengan gerakan 
berbentuk hati. Urutan 
pada step ini sangat 
penting ya untuk 
membuka sistem 
penafasan bayi dengan 
lebih baik.

Tekan lembut hujung jari 
anda pada dada bayi 
seakan gerakan hujan 
rintik-rintik

Langkah 3 : Bahagian Muka (T-Zone)

Urut lembut di bahagian 
atas kedua kening bayi 
dari hujung bahagian 
dalam mata ke hujung 
bahagian luar mata

Letakkan kedua ibu jadi di 
tepi bahagian lubang 
hidung. Gerakkan ibu jari 
ke atas dan berhenti di 
tepi bahagian anak mata

Dari tepi bahagian anak 
mata bayi, gerakkan jari ke 
pipi hingga ke bawah 
tulang pipi

15
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Yes ! You’re done ! Senang je, kan? Lagi senang bila ada Narinar Frankie atau 
Bless You (Roll On) yang mudah untuk di bawa ke mana-mana sahaja dan 
bila-bila masa yang anda nak gunakan. Demi untuk anak yang tersayang, 
Narinar juga pastikan untuk membuatkan  ibu bapa senang.

p/s:- Jika anda nak tahu lebih detail tentang
teknik urutan ni, boleh scan QR code untuk
video tutorial ni ya  
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Manfaat Urutan / 
Sentuhan Ibu kepada 
Bayi

Urutan atau sentuhan ibu kepada bayi 
ini bukan hanya baik untuk bayi, tetapi 
ibu bapa juga dapat manfaatnya. Ada 
4 kategori manfaat urutan/sentuhan 
anda pada bayi yang anda perlu tahu 
iaitu interaksi, ransangan, 
penyembuhan dan ketenangan

1. Interaksi melalui urutan 
bayi & ibu

3. Merangsang 
perkembangan & sistem 
badan bayi

4. Memberi kelegaan pada 
kesihatan bayi

2. Memberi ketenangan pada 
bayi & ibu

Dengan mengurut bayi lebih kerap, 
ia merupakan salah satu cara 
berkomunikasi bagi mengeratkan 
hubungan antara ibubapa dan bayi.

Kajian menyatakan kesan urutan / 
sentuhan adalah sangat penting 
untuk pertumbuhan, komunikasi & 
pembelajaran si kecil

Urutan / sentuhan ibu terhadap 
bayi dapat membuatkan bayi tidur 
dalam keadaan yang sangat lena & 
takkan membuatkan si kecil kerap 
bangun menangis atau merengek.
Hormon yang berkaitan dengan 

Dengan mengurut bayi, ia dapat 
meransang pelbagai 
perkembangan dan sistem badan si 
kecil. Semasa anda melakukan 
terapi urutan pada bayi anda, anda 
akan merasai sendiri 
perkembangan otot & 
menggalakkan tumbesaran bayi 
dengan lebih baik. Contohnya, dari 
segi sistem penafasan, 
penghadaman dan hormon bayi 
dan lain-lain.

Terapi urutan  juga memberi kesan 
yang baik terhadap bayi 
terutamanya berkaitan dengan 
kesihatan. Masalah-masalah yang 
menjadi kebiasaan terhadap bayi 
seperti selsema, batuk, dan 
kembung perut dapat dikurangkan 
dengan terapi ini

tekanan yang menjadi lebih rendah 
dan hormon gembira akan menjadi 
lebih tinggi. Secara tak langsung, 
ibu dan anak dapat menjalani 
kehidupan lebih sihat.

17
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Masalah kembung perut bayi ni memang tak akan lari dari setiap bayi yang 
baru lahir. Setiap ibu bapa yang pertama kali jadi parents mesti dah aware 
dengan situasi macam ni, kan? Cuma mungkin ada yang masih belum tahu 
punca-punca dan solusi tertentu untuk masalah kembung perut bayi 
masing-masing.

Kembung perut ini boleh terjadi disebabkan beberapa faktor yang 
mempengaruhi. Contohnya, pemakanan, pemakaian atau cara penjagaan 
bayi itu. 

Punca-punca yang kerap menjadi penyebab kembung perut bayi ini perlu 
diambil berat supaya ibu bapa selalu bersedia dan tak menghadapi masalah 
yang sama berulang-ulang kali.

Punca 1 : Bayi Menangis 
Yang Berterusan

Bayi yang menangis berterusan akan membuatkan 

saluran udara (tekak) dalam badan sentiasa terbuka 

dan menyebabkan angin masuk. 

Ibu bapa mungkin tak perasan benda-benda macam 

ni, tapi punca bayi menangis berterusan ini lah 

punca utama sebab angin mudah masuk dan 

menyebabkan bayi kembung perut.

Ibu bapa mesti selalu alert dengan keadaan bayi dan 

pastikan bayi dalam keadaan yang selesa dan 

tenang. 19
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Punca 2 : Sistem Penghadaman 
Belum Sempurna
Bayi yang masih kecil hanya perlu minum susu untuk pemakanannya sebab sistem 

penghadaman di dalam tubuhnya masih belum sempurna. Organ dalaman bayi masih 

lembut dan belum kuat. 

Disebabkan itu, ibu bapa perlu tahu teknik macam mana mengangkat dan mendukung 

bayi dengan betul. Bahaya ya kalau diangkat dan didukung dengan teknik yang salah yang 

boleh membawa maut kepada bayi.

Begitu juga dengan pemilihan makanan atau susu, kalau tak sesuai dengan bayi, 

berkemungkinan bayi akan mengalami kembung perut.

Punca 3 : Bayi tidak
memakai barut

Pemakaian barut pada bayi sangat penting 

untuk mengelakkan bayi kesejukkan dan 

kembung perut terutamanya bayi yang baru 

lahir. 

Sebenarnya, bayi yang baru lahir ini tak cepat 

kenyang dan akan minum susu dengan banyak. 

Jadi, dengan pemakaian barut, bayi akan 

berhenti dan takkan mudah senang muntah 

semula

5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi



5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi

21

Punca 4 : Pemakanan Ibu 
semasa menyusu bayi

Selain punca yang telah dinyatakan tadi, 

pemakanan si ibu juga boleh menjadi faktor 

penyebab bayi kembung perut. Si ibu yang 

tak menjaga pemakanan semasa pantang 

akan menghasilkan susu yang juga hasil dari 

makanan yang tak berpantang. 

Kebiasaannya, makanan pantang adalah 

makanan untuk membuang angin. Kalau si 

ibu menjaga pemakanan semasa 

berpantang, bayi takkan terkena kembung 

perut setelah minum susu

Punca 5 : Kuantiti 
makanan yang tidak 
sepadan

Kadang-kadang kembung perut yang jadi pada 

bayi disebabkan oleh sistem pencernaan masih 

belum dapat menghadam makanan dengan 

betul. 

Kuantiti makananan yang kurang akan 

menyebabkan bayi rasa tak kenyang & angin 

akan masuk sikit demi sikit ke dalam badan 

menyebabkan kembung perut.

Photo courtesy of Parents.com

Photo courtesy of FirstCry.com
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Cara Mengatasi Kembung Perut Bayi

Petua ni sudah diamalkan sejak dari 
dulu lagi. Kebanyakkan ibu bapa 
akan tepuk belakang badan bayi 
bila bayi habis menyusu untuk 
pastikan bayi sendawa untuk 
mengeluarkan angin dalam 
badannya.  

Cara yang salah apabila  selepas 
menyusukan bayi, bayi terus 
dibaringkan dan biarkan dia tidur.  
Proses penghadaman bayi adalah 
sama seperti kita di mana selepas 
kita makan, kita pasti akan 
sendawa untuk mengeluarkan 
angin bagi mengelakkan sakit perut 
atau ketidakselesaan. 

Begitu juga bayi kalau tak 
disendawakan, bayi akan meragam 
dan tidak selesa sebab kembung 
perut.

Untuk kebaikkan bayi, si ibu perlu 
menjaga pemakanan dengan 
betul-betul teliti supaya bayi 
takkan mudah jatuh sakit. 
Pengambilan makanan tertentu 
menjadi faktor utama pada 
kesihatan bayi.

Ibu-ibu muda perlu mengenal 
pasti makanan yang ‘berangin’ 
atau tak dan makanan yang 
betul-betul berkhasiat dari segi 
kuantiti zat yang diperlukan untuk 
menjadikan antibodi bayi lebih 
kuat.

I M A G E

     Tepuk 
Belakang Badan 
Bayi Selepas 
Menyusu

     Si Ibu Perlu 
Menjaga 
Pemakanan

1 2
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Untuk lebih berkesan, ibu-ibu muda 
boleh mengamalkan minum air 
rebusan halia atau makanan lain 
dengan melebihkan bawang dan 
halia dalam masakan.

Apa yang si ibu makan, itulah apa 
yang bayi makan.

Pernah perasan 
tak, selepas bayi 
dimandikan, ada ibu bapa 
menyapu minyak tertentu pada 
badan bayi? Fungsi sebenar 
minyak itu adalah untuk 
melegakan kembung perut bayi 
dan mengeluarkan angin dalam 
badannya. 

Selepas mandi, mungkin angin 
juga boleh memasuki badan bayi. 
Lebih elok lagi kalau ibu bapa 
menggunakan Narinar Ellgrie 
sebab ia dapat membantu bayi 
dalam masalah kembung perut.

     Halia & 
Bawang putih 
dalam makanan 
pantang

3

Cara mudah yang 
boleh diamalkan 
adalah memakaikan 
barut pada bayi. Fungsi barut 
adalah untuk menghalang 
kemasukkan angin ke dalam badan 
dan menghangatkan bayi supaya 
dia lebih selesa. 

Selain itu, barut juga penting 
supaya bayi sentiasa baring dalam 
keadaan yang selesa dan posisi 
yang betul supaya takkan ada 
masalah badan lemah sebab tulang 
bayi masih lembut pada peringkat 
awal ini.

     Pakaikan 
barut pada bayi
4

     Sapu Narinar 
Ellgrie pada bayi
5
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Anda boleh menyapu dan mengurut bayi menggunakan Narinar Ellgrie ini 
pada bahagian perut, betis dan belakang badan untuk mengeluarkan angin dan 
memudahkan sistem penghadaman bayi.

p/s:- Ada cara urutan khas untuk kembung 
perut atau kolik ni tau. Boleh rujuk video 
tutorial di sini ya



04To

pik

5 sebab 
kenapa

bayi selalu muntah 
selepas menyusu? Ini 

cara mengatasinya
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Mesti ada dikalangan anda yang risau setiap kali lepas menyusu bayi, 

beberapa minit selepas itu, bayi akan muntah susu semula. Kadang-kadang 

ada yang sikit, tak terkecuali yang banyak pula kan. 

Ada 5 sebab kenapa bayi selalu muntah selepas menyusu iaitu:-

Cara Mengatasi: Kalau anda tak meyusu bayi dengan baik atau bayi kelihatan tak sihat, 

lebih baik bawa bayi anda cepat-cepat berjumpa dengan doktor

1 : Anak Anda Sedang 
Menyesuaikan Diri

5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
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Menjadi satu kebiasaannya bayi yang baru lahir bila 

dia kerap muntah selepas anda menyusunya dalam 

beberapa bulan yang pertama. Bayi anda sedang 

menyesuaikan dirinya dengan penyusuan mereka.

Ia dinamakan refluks. Refluks terjadi apabila 

kecederaan otot pada akhir saluran makanan 

sedang berkembang. Maksudnya, kalau perut bayi 

sudah penuh, makanan dan asid perut mungkin 

mengalir keluar dari saluran makanannya. 

Refluks boleh menyebabkan bayi muntah susu 

setiap kali selepas menyusu dan  membuatkan bayi 

tersedu.
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2 : Alahan Susu lembu
/Susu Formula
Tanda bayi anda mempunyai alahan pada susu 

lembu adalah dengan cara dia memuntahkan 

semula susunya. Susu lembu biasanya dijumpai 

dalam kebanyakkan susu formula. Ia juga boleh 

berpunca dari susu badan kalau si ibu ada makan 

keju atau minum susu lembu.

Kalau bayi anda mempunyai masalah dengan susu 

lembu, kemungkinan bayi juga akan ada masalah 

seperti:-

Ekzima

Cirit-birit

Sembelit

Susah naik berat badan 

Cara Mengatasi: Susu ibu ialah yang terbaik. Anda 

perlu mencuba sedaya updaya untuk meyusukan 

bayi secara ekslusif dan pastikan anda menjaga 

pemakanan, menukar menu makanan harian 

dalam seminggu hingga dua minggu kalau benda 

ini terjadi. 

Bagi yang menyusu susu formula , cuba tukar 

kepada susu formula lain jika doktor mengesahkan 

anak adalah alahan pada susu sebelum ini..



5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi

28

3 : Gangguan pada perut

4 : Bayi Terlalu Aktif 
Selepas Menyusu

Kalau bayi anda muntah susu disertai dengan cirit-birit, mungkin bayi anda mempunyai 

masalah perut iaitu gastroenteritis. Gastroenteritis berlaku disebabkan bakteria. Untuk 

mengenal pasti dengan lebih dalam, anda disarankan untuk berjumpa terus dengan 

doktor.

Elakkan menekan perut bayi selepas 

menyusukannya dan jangan 

menggoyang-goyangkan atau menimang bayi. 

Biarkan bayi tenang sekejap sebelum bergerak 

aktif.

Cara Mengatasi: Amalan mengurut bayi selepas 

menyusu adalah untuk menenangkan bayi. 

Pastikan urutan dilakukan selepas satu jam bayi 

menyusu.  Secara tak langsung, ia juga dapat 

mengurangkan masalah kembung perut bayi dan 

sistem penghadaman yang tak lancar.

Cara Mengatasi: Mereka akan meminta sampel najis bayi untuk mengetahui punca 

sebenar pada perut bayi anda. Muntah dan cirit-birit bayi menunjukkan bayi dehidrasi. 

Dengan merujuk doktor, anda akan lebih tahu macam mana untuk merawat bayi anda
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5 : Teknik Penyusuan
Yang Salah

Teknik penyusuan yang tak betul juga boleh 

menyebabkan bayi anda menghisap lebih banyak 

udara dan boleh menyebabkan kembung perut 

serta kerap muntah beberapa kali selepas 

menyusu.

Cara Mengatasi: Kalau bayi anda menyusu badan, 

susukan pada sebelah buah dada sahaja dan 

perah susu pada sebelah yang lain. Ini untuk 

pastikan bayi mendapat ‘foremilk’ dan ‘hindmilk’. 

Pastikan bayi ‘latch’ dengan teknik yang betul. 

Jarakkan penyusuan seterusnya mengikut 

keperluan bayi, sebab perut perlu ambil masa 

untuk kosong semula.

Anda juga boleh menggunakan Narinar Ellgrie 
untuk disapu dan diurutkan pada perut bayi 
supaya ia lebih membantu sistem 
penghadaman



05

3 faktor
yang menyebabkan 

bayi mudah sembelit 
& cara mengatasinya

To

pik



31

5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi

Bayi yang mengalami masalah sembelit atau susah membuang air besar ini 

merupakan perkara biasa tetapi tak semestinya anda boleh anggap perkara 

ini perkara yang remeh. Untuk mengatasi masalah sembelit bayi, lebih 

senang ibu bapa mengetahui faktor-faktornya.

Salah satu tanda seorang bayi mengalami masalah sembelit atau susah 

membuang air besar adalah bila bayi tak membuang air besar 

sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. 

Antara faktor-faktornya ialah:-

#1 : Bayi Diperkenalkan 
Makanan Pejal

Sembelit merupakan perkara yang biasa terjadi pada bayi yang mengalami peralihan 

pemakanan dari cecair (susu) kepada makanan pepejal. 

Sistem pencernaan bayi masih belum biasa menerima makanan pepejal sepenuhnya 

pada peringkat awal, lebih-lebih lagi makanan yang kurang dari segi seratnya.

#2 : Bayi Kekurangan Cecair 
dalam Badan

Kekurangan cecair dalam badan boleh 

menyebabkan najis dalam badan bayi susah untuk 

dikeluarkan. Kadang-kadang bayi pun ada 

masanya mengalami masalah menerima makanan 

dan minuman disebabkan tumbuh gigi susu.

 

Selain itu, faktor lain yang boleh menyebabkan 

bayi malas menerima apa-apa cecair dalam badan 

seperti selsema, jangkitan telinga atau tekak.



32

5 Cara & Mitos Ibu Muda Wajib Tahu
Tentang Essential Oils Untuk Bayi

#3 : Terlalu Bergantung Pada 
Susu Formula
Ibu yang kurang menghasilkan susu akan 

menggunakan susu formula sebagai ‘back-up’ supaya 

bayi cepat mendapat susu apa bila perlu. Sebenarnya, 

anda boleh menggunakan susu formula untuk bayi anda, cuma anda perlu elakkan 

untuk terlalu bergantung padanya.

Untuk makluman anda, susu formula mempunyai kalori yang tinggi dan menyebabkan 

bayi selalu rasa kenyang. Susu formula pula mengandungi kanji yang agak tinggi. Jadi, 

najis bayi akan menjadi keras di dalam badan.
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Cara Mengatasi
Bayi Sembelit :-
1. Lebihkan serat dalam 
pemakanan

Pertama sekali, pastikan bayi telah 
bersedia untuk makanan pepejal 
yang pertama. Fungsi serat dalam 
makanan adalah untuk 
memudahkan sistem 
penghadaman dan pencernaan 
bayi. Si ibu yang sedang menyusu 
anak juga boleh mengubah cara 
pemakanan dengan mengambil 
lebih makanan yang mempunyai 
kuantiti serat seperti sayur-sayuran

2. Gerakkan kaki bayi seperti 
mengayuh basikal

Selain dapat menyelesaikan 
masalah kembung perut bayi, 
aktiviti ini juga dapat melancarkan 
sistem penghadaman dan 
pencernaan bayi anda. 

Sekali-sekala buat aktiviti ini sambil 
bergurau bersama bayi anda pun 
dapat mengeratkan lagi hubungan 
anda bersama. Mana tahu suatu 
hari nanti jadi macam Azizul Hasni 
Awang pulak kee hehehe

3. Urutan perut pada bayi

Anda boleh menggunakan Narinar 
Ellgrie untuk mengurut perut bayi 
supaya dia lebih tenang dan 
melancarkan peredaran 
penghadaman di bahagian perut 
bayi
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Ebook ini adalah Hak Cipta Terpelihara Narinar Group Sdn Bhd

Mempraktikkan segala tips & panduan yang telah dikongsikan 
Mencetak dan membuat simpanan ANDA SENDIRI SAHAJA

Anda Boleh

Mengubah sebarang isi kandungan dengan apa jua cara
Mengaku ianya produk anda sendiri
Menjual dimana sahaja sama ada di laman web, media sosial, 
blog atau secara fizikal (mengedar) kepada pihak lain

Sebarang kegiatan yang menyalahi etika penerbitan boleh 
dikenakan tindakan undang-undang.

Oleh itu, anda hendaklah melaporkan kepada pihak Narinar 
(admin@narinar.com) jika menerima Ebook ini tanpa melalui 
pihak Narinar.

Tindakan anda amatlah dihargai bagi membanteras 
kegiatan-kegiatan sebegini. 

Ebook ini hanya untuk mereka yang mendapatkan secara sah 
dari pihak Narinar Group Sdn Bhd sahaja.

Anda Tidak Boleh

Penafian: Ebook ini hanya bertujuan untuk berkongsi dan menyampaikan beberapa tips dan 

panduan untuk penjagaan bayi. Sila berjumpa dengan doktor jika terdapat simptom berterusan.  

Pihak kami tidak bertanggungjawab di atas apa-apa risiko sama ada secara peribadi atau tidak, 

yang berlaku dengan penggunaan kandungan ebook ini. Teknik yang ditunjukkan mungkin 

memberi kesan berlainan kepada setiap individu berbeza dan tiada jaminan ianya berkesan 

untuk semua pihak.
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