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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số: 8/ABBOTT/2019 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 
Tên tổ chức, cá nhân: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A. tại Hà Nội 
Địa chỉ: Tầng 7, tầng 8 tháp A tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà 

Nội 

Điện thoại: 02437337486        Fax: 02437337542 
E-mail: ra.vn@abbott.com 
Mã số doanh nghiệp: 0103030983 
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:   
Ngày cấp/Nơi cấp:  /   
(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định) 
II. Thông tin về sản phẩm 
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sữa tiệt trùng Similac Eye-Q 
2. Thành phần: Nước, sữa toàn phần, sucrose, sữa tách kem, mật bắp, lactose, 

hỗn hợp inulin và fructo-oligosacharid (FOS). KHOÁNG CHẤT (canxi carbonat, 
kali citrat, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, natri selenat, kali 
iodid) cellulose gel. VITAMIN (natri ascorbat, acid ascorbic, cholin bitartrat, 
vitamin E acetat, niacinamid, vitamin D3, vitamin A acetat, thiamin hydroclorid, 
pyridoxin hydroclorid, canxi pantothenat, riboflavin, acid folic, vitamin K1, d-
biotin, cyanocobalamin) hương vani tổng hợp, cellulose gum, carrageenan, lecithin 
đậu nành, gellan gum, taurin, acid docosahexaenoic (DHA) từ C. cohnii. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  
Quy cách đóng gói: 180ml/ hộp; 48 hộp/thùng carton 

       Chất liệu bao bì: hộp giấy Tetra Pak 
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): 
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SABAH INTERNATIONAL DAIRIES SDN. BHD. Địa chỉ: 88100 Kota 
Kinabalu, Sabah, Malaysia 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản 
phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: QCVN 5-1: 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

 

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20.. 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

<SI> 

Nguyễn Hồng Uy 
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