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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số:  293/TB-CTS.NCPT/2022     
V/v: Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm 
sau công bố       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trước tiên, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cảm ơn sự hỗ trợ của Ban quản 
lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty trong thời gian qua.

Sản phẩm của Vinamilk đã thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm như sau:

Tên sản phẩm Số CBSP Ngày công 
bố

Ngày Ban quản lý 
ATTP tiếp nhận

Sữa chua uống men sống hương 
dưa gang - Probi 06-D2/VNM/2020 03/06/2020 05/06/2020

Căn cứ Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 
2018, Vinamilk xin thông báo bổ sung nhãn lốc 325 ml (5 chai x 65 ml) thiết kế mới của sản 
phẩm trên để sử dụng (Nhãn chi tiết đính kèm). 

Các nội dung thông tin trên nhãn (Tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo…) không 
thay đổi so với nhãn đã công bố. 

Vinamilk cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm trên như đã công bố. Vinamilk xin 
thông báo đến Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh để biết.

Trân trọng cảm ơn./.   

TỔNG GIÁM ĐỐC

MAI KIỀU LIÊN

Nơi nhận:
     - Như trên
     - Lưu HC, NCPT     



Năng lượng / Energy     66,4 kcal
Chất đạm / Protein                1,1 g
Chất béo / Fat              < 0,1 g
Hyđrat cacbon / Carbohydrate               15,5 g
Vitamin D3                75 IU

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml ( * ) 
Nutritional Information per 100 ml

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1900 636 979

Thành phần / Ingredients: 
Nước, đường, sữa bột (3,3%), xirô fructoza, xirô glucoza, chất ổn 
định (405, 466), màu tự nhiên (141(ii), 100(i)), hương dưa gang 
tổng hợp dùng cho thực phẩm, Lactobacillus paracasei 
(L.CASEI 431TM), vitamin D3.
Water, sugar, milk powder (3.3%), fructose syrup, glucose syrup, 
stabilizers (405, 466), natural colours (141(ii), 100(i)), arti�cial 
melon �avour, Lactobacillus paracasei (L.CASEI 431TM) cultures, 
vitamin D3.
Có chứa sữa. / Contains milk.
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Instructions for use and storage:
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. 
Lắc đều trước khi sử dụng. / Shake well before use.
Dùng từ 2 - 3 chai mỗi ngày sau bữa ăn. / Drink 2 to 3 bottles per day 
after meals.
Bảo quản lạnh ở 6 oC – 8 oC. / Keep refrigerated at 6 oC – 8 oC.
Lưu ý: Sử dụng ngay sau khi mở chai./ Consume immediately after 
opening.
Hạn sử dụng và ngày sản xuất / Expiry date and Production date:
Xem trên bao bì. / See on bottle.
L.CASEI 431TM là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.  
L.CASEI 431TM is a trademark of Chr. Hansen A/S.
Thể tích thực / Net content: 325 ml (5 chai / bottles x 65 ml)

Bạn có biết 70% hệ miễn dịch tập trung ở đường ruột?
Đường ruột càng khỏe thì hệ miễn dịch càng tốt, sức đề kháng càng cao.

HỖ TRỢ MIỄN DỊCH ĐƯỜNG RUỘT̨̀Tăng súc Đê kháng co thê, ̀Tăng súc Đê kháng co thê, ̨

Thành phần / Ingredients: 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 
Instructions for use and storage:
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. 
Lắc đều trước khi sử dụng. / Shake well before use.
Dùng từ 2 - 3 chai mỗi ngày sau bữa ăn. / Drink 2 to 3 bottles per day after meals.
Bảo quản lạnh ở 6 oC – 8 oC. / Keep refrigerated at 6 oC – 8 oC.
Lưu ý: Sử dụng ngay sau khi mở chai./ Consume immediately after opening.
Hạn sử dụng và ngày sản xuất / Expiry date and Production date:
Xem trên bao bì. / See on bottle.
L.CASEI 431TM là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.  
L.CASEI 431TM is a trademark of Chr. Hansen A/S.

Thể tích thực / Net content: 325 ml (5 chai / bottles x 65 ml)

Nước, đường, sữa bột (3,3%), xirô fructoza, xirô glucoza, chất ổn định (405, 
466), màu tự nhiên (141(ii), 100(i)), hương dưa gang tổng hợp dùng cho 
thực phẩm, Lactobacillus paracasei (L.CASEI 431TM), vitamin D3.
Water, sugar, milk powder (3.3%), fructose syrup, glucose syrup, stabilizers 
(405, 466), natural colours (141(ii), 100(i)), arti�cial melon �avour, 
Lactobacillus paracasei (L.CASEI 431TM) cultures, vitamin D3.
Có chứa sữa. / Contains milk.

Sản phẩm được Tổng hội Y học Việt Nam khuyên dùng.
(*) Hàm lượng vitamin không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(**) Theo xác nhận của Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish
Veterinary and Food Administration về sản phẩm men L.Casei 431TM.

Vinamilk sử dụng công nghệ men sống hiện đại Châu Âu, 
cho ra đời sản phẩm đột phá: Sữa chua uống Vinamilk 
Probi với hàng tỷ lợi khuẩn L.Casei 431TM giúp đường ruột 
khỏe mạnh và tăng sức đề kháng cho cả gia đình bạn.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Product of  VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC. 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT / Tel : (84.28) 54 155 555 
Fax: (84.28) 54 161 226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam / Made in Vietnam.
CBSP số: 06-D2/VNM/2020Huong Dua Gang

Huong Dua Gang

65
Khoang Lợi khuẩn

L.Casei 431   

trong 1 lốc
TM

HỖ TRỢ

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Quốc Khánh

SỮA CHUA UỐNG MEN SỐNG - PROBI
VNM Probi Dưa Gang - Nhãn 325 ml (5 chai / bottles x 65 ml)
Mã thiết kế: 0D76PGL08
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