
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 496/2015/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 

4149/2015/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên các website

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Aptamil Milupa - Thucng hieu thuQc Danone, T~p doan dinh du'ong tn~ em

sol Chau Au 1*1. Danone Vi~t Nam nay doc quyen nh~p khau & phan phoi

Aptamil t9i Viet Nam.

Khac v6'i nhG'ngsan pham xach tay hoac kh6ng ro nguon gOCrsa dung
Aptamil nh~p khau beri Danone Vi~t Nam de me du'Q'C:

-100% chat Ittq'ngdam bao
-100% nh~p khau nguyen hQp

- 100% ngubn hang on d,nh
" Theo s6 ritu nghWlnCVuthi {,vang cua ietsen ~ OO<lnhs6 Wn hang cua Oanone tr~n thi truang slt<lcho Ire em {4i Ch.lu Au
Wth.)ng 812013 (lfn thang8l2014

Sua me la tturc an tot nhat eho sir phat trien cua tn? so sinh va tre nho

B~mdang 11 day: 1i ang cho > San pMm

Ngirng dang ky & Dong tai khoan I lien he I Chuyen gia dinh dlf~ng ISa do trang

Dieu khoan & Dleu kien IQuyen rieng tlf

'!' ptiirl'1 20
Vi)n phOng (fal di~n t{liTP.HCM Danone Dumex ( a aysia) 2 gO all'c Ke, Q.1
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