
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 494/2015/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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- Tờ rơi, leaflet

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Aptamil.
Pronutra+.

Aptamil vai cong thuc Pronutra+,
cong thuc tien tien(O) duc;rc

etas6 ba me Chau Au tin dung.

Ket hop d<?cdao
giua GOS/FOS
vdi ti I~ 9:1 d<?c
quy~n sang che

qu6c t~ giup he trc;l
ph at tri~n h~vi

sinh aLiong ru<?tva
he tr<;1mi~n dich

Chua LCPs(Omega
3va Omega 6)

Tang cLlilng SAT +
cac vitamin thiet yeu

c

~.
AptamiL vOi cong thuc Pronutra+

CONG THUC TltN TIEN
f)uc;1c E>a56 Ba M~ Chau Au Tin Dung

£>Lli1ng day mi~n phi Aptamil careline (2417):

$ +44 0800 996 1000 1800 58 58 06

,~- -------------

4 LV DO DE THAM GIA ~
NGAY BAy GICJ:

•...,
Uu tien quyen If;1ikhi co cac su kien

~1iIiN'JP d~e biet cua Aptamil

Nh~n ngay qua tiiing khi dang ky thong
tin thanh vien (lien h¢vdi nhanvien ban hang

cua Aptamii hoac truy cap website Aptaclub)

.~.~
~ TI1van ve dinh dl1CJngtCtcac chuyen

gia dinh dl.fCJngcua Aptamil

Nhan email vdi ki€n thac ve dinh dl1ang
dl1f;1cthi€t k€ rieng theo 50 tuoi cua be

nhu me da dang-kf

£>1Ingky thanh vlen ngay horn nay tat website www.aptaciub.com.vn
hoac Ii~n h~ vO'i nhan vien ban hang cua Aptamil

Thvc pham b6 sung. VP£>D Danone Dumex (Malaysia)· S6 2 NgO £>l1cK!, Ql, TPHeM

M~hay tlm mua Aptamil

C6TEMVANG

DANONE

Aptamil Milupa - ThLldng hi~u thul>c Danone,
T~p doan dinh dLlc'Jngtn! em s6 1 Ch4u Au(·)

.~. ...• ~
• 100% nh~p khau nguyen hQp
• 100% nguon hang on dlnh

{'"}Ngu6n: Theo 56 lieu nghi~n cau thi tnlCfng cue Nielsen v6 Doanh s6 ban hang cue Danone tren tnj trllbng see cbc tre em
tet ChAu Au Wthang 812013 dln thang 812014
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