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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

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
GrowPlus+ - Dinh
dưỡng đặc trị cho trẻ
suy dinh dưỡng
và thấp còi (dành cho
trẻ trên 2 tuổi) - Hộp
400g

15472/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo ngoài trời
2

Thực phẩm bổ sung vi
chất dinh dưỡng
GrowPlus+ - Dinh
dưỡng đặc trị cho trẻ
suy dinh dưỡng
và thấp còi (dành cho
trẻ trên 2 tuổi) - lon
400g, lon 900g

15478/2013/ATTP-
XNCB

3

Thực phẩm bổ sung vi
chất dinh dưỡng
GrowPlus+ - Dinh
dưỡng đặc trị giúp trẻ
tăng cân khỏe
mạnh (dành cho trẻ

15477/2013/ATTP-
XNCB



       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. 

trên 2 tuổi) - Hộp
400g

4

Thực phẩm bổ sung vi
chất dinh dưỡng
GrowPlus+ - Dinh
dưỡng đặc trị giúp trẻ
tăng cân khỏe
mạnh (dành cho trẻ
trên 2 tuổi) - Lon
400g, lon 900g

15475/2013/ATTP-
XNCB

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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