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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/ABBOTT/2021 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH 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 cho trẻ 2- 6 tuổi: Similac 4 

2. Thành phần: Sữa không béo, lactose,  DẦU THỰC VẬT (chứa: dầu hướng 

dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu dừa), bột bơ sữa, KHOÁNG CHẤT (canxi carbonat, 

tricanxi phosphat,  kali citrat, magiê clorid, natri clorid, kali hydroxit, sắt sulfat, kẽm 

sulfat, mangan sulfat,  canxi clorid, đồng sulfat, natri selenat, kali iodid ), 5 HMOs (2’-

fucosyllactose, lacto-N-tetraose, 3-fucosyllactose, 6’-sialyllactose, 3’-sialyllactose), 

VITAMIN (acid ascorbic, niacinamid, RRR-α-tocopheryl acetat*, canxi d-pantothenat, 

retinyl palmitat,  thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, acid folic, 

phylloquinon d-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin), chất nhũ hóa lecithin đậu nành, 

myo-inositol, acid docosahexaenoic, hương vani tổng hợp, cholin clorid, taurin, acid 

arachidonic (AA), cholin bitartrat, Bifidobacterium lactis BB-12®**, ascorbyl palmitat, 

NUCLEOTIDES (cytidin 5’-monophosphat, dinatri uridin 5’-monophosphat, adenosin 

5’-monophosphat, dinatri guanosin 5’-monophosphat), hỗn hợp tocopherol, 

CAROTENOID (lutein, β- caroten) 
*Vitamin E tự nhiên  
** BB-12: thương hiệu của Chr.Hansen 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 
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4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Hộp thiếc 900g ,12 hộp/ 1 thùng carton 

Hộp thiếc 1.7kg, 6 hộp/ 1 thùng carton 

Gói 31.2g, 100 gói/1 thùng carton 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Sản xuất tại: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland 
A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA 

Xuất xứ: Ai-len. 
Công bố bởi: VPĐD Abbott Laboratories GmbH, Tầng 7-8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 

521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 
Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam), Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

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 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;QCVN 8-

2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm;QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi 

sinh vật trong thực phẩm 

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 27 tháng 1 năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

<SI> 
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