
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 500/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Văn phòng đại diện Danone Dumex (Malaysia) Sdn.Bhd tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 2, Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838227381      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 30 tháng 03 năm 2015

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
Aptamil 4 Growing up
Milk cho trẻ từ 2-3 tuổi 
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- Quảng cáo trên các website

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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> Tham gia Aptaclub ngay horn nay . . .
.' Cae chuyen gia se (If van cho me ve van ,~h?dinh dlfO'ngphil h(1pcho be .' , ,.. . ..

Aptamil vOlPronutra+'"

Giup ban xay dl/ng nen tang cho nrong lai cua be

Du trong nrong lal be yeu cua me s~ tra thanh ki~n true 5lf. bac 51hay dlen vien

thi ngay tlf bay giG. me da c6 th~ hl'i trQ' be tl/viet nen nrong lai cua chinh mlnh.

Aptamil val Pronutra+ giup be phat tri~n tlf nglly h6m nay. d~t nen tang cho

tlfangla,

Giup be phat trien v6'iAptamil Pronutra+'" - eong thue
tien tien eua chung toi hi~n nay
HCIn 30 nam tien phong trong nghien ciru da giup chUng tOi pMt

tnen san pham Aptamil val Pronutra+, ding thUt tien tien cUa chUng

ta, h'en nay

£JlfQ'etao ra tU'51/ ket hQ'pct<iebi~t cua cac thanh phan
dinh dlfO'ng
Aptamll vo. Pronutra+ c6 SI/ kit hQ'p d~c biet cua cac thanh phan

dmh dlfcmg. cOng thuc *b'ft 811'Pbe pMt men va xay dl/ng nen
tang eho nrong la.

LCPs (DHNAA)

Ham 1lf<)'OgDHAlAA (Omega 3 & O~ 6)

,,

Aptamll Growing Up 4 (danh

cho tre tit 2 den 3 tuol) yO'I
Pronutra+*

KHAM PHA THa,l

Sua me la thirc an tot nhat cho Sl1 phat tnen cua tre sa sinh va tre nh6

N~nKky~k~n I ~n!!f ICI-u~nE@J!!!:!.!MZ!Jg I Ml!![)g

OIEU khOO~ s Pi'" ki n I Q!Jrln 'l8. ur

Aplam12D14
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