
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 499/2015/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



Aptaclub
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