
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

Số: 1568/2014/XNQC-ATTP
 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood
Địa chỉ: 281-283 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3826 7999      Fax: 08 3943 5949
Về sản phẩm: Danh sách đi kèm theo phụ lục 
Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/ cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



DANH SÁCH 
Sản phẩm thực phẩm đăng ký quảng cáo 

(kèm theo giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1568/2014/XNQC-ATTP ngày 16
tháng 09 năm 2014 ) 
 
Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood
Địa chỉ: 281-283 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3826 7999      Fax: 08 3943 5949
 

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/ cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 
 

 

 

 

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm bổ sung vi chất
dinh dưỡng Dibetcare Gold

7476/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên báo chí

2
Thực phẩm bổ sung:
Diabetcare Gold - Hộp
200ml

14745/2014/ATTP-
XNCB
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