
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1437/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam
Địa chỉ: số 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38245058      Fax: 
 

       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 13 tháng 08 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
Sản phẩm dinh dưỡng
Enfagrow A+4 vị Vanilla
(hộp thiếc 400g, 900g)

24358/2013/ATTP-
TNCB

- Quảng cáo trên báo, tạp chí, sản
phẩm trên mạng Internet, cẩm
nang, tài liệu, bảng đèn, bảng
quảng cáo các loại, pano, hình
mẫu, các vật phẩm in ấn dán trên
kệ và tủ trưng bày và bán hàng,
bảng hiệu, vật dụng quảng cáo
trên kệ, mái che, tủ, quầy thu
ngân, dù che, ghế đá, áp phích, tờ
rơi, sách mỏng in, lịch, màn sau
sân khấu, cờ, phướn, băng rôn,
bong bóng, bàn, ghế, nón, viết, sổ
tay, đồng hồ, áo mưa, túi xách và
trên những vật phẩm khác...

2
Sản phẩm dinh dưỡng
Enfagrow A+4 vị Vanilla
(hộp giấy 40g, 200g, 650g)

24357/2013/ATTP-
TNCB

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Phong
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