
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số:   02/D1888 VIETNAM/2020 

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

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM 

Địa chỉ: L5-24.OT12 Tòa Landmark 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 078 482 7888  

Email: thv@D1888.store 

Mã số doanh nghiệp: 0316224341 

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: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ CHO TRẺ TỪ 

0 - 6 THÁNG TUỔI LET’S ECO® 1 

2. Thành phần: Sữa tách béo*, bột whey đã khử khoáng một phần* (từ sữa), dầu thực vật* 

(dầu cọ*, dầu hạt cải*, dầu hướng dương*), lactose*, canxi (canxi cacbonat), L-tyrosin, kali 

(kali clorua), dầu cá, magiê (magiê clorua), canxi (canxi clorua), canxi (canxi hydroxit), 

cholin, natri (natri clorua), L-tryptophan, inositol (Myo-Inositol), sắt (sắt lactat), vitamin C 

(axit L-ascorbic), kẽm (kẽm sunphat), vitamin E (DL-alpha tocopheryl acetat), niacin 

(Nicotinamid), axit pantothenic (Canxi D-pantothenat), đồng (đồng sunphat), vitamin A 

(Retinyl acetat), vitamin B1 (Thiaminclorid hydroclorid), mangan (mangan sunphat), 

vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid), I ốt (kali iodat), axit folic (N-Pteroyl-L-glutamic axit), 

selen (natri selenat), vitamin K (Phylloquinon), vitamin D (Cholecalciferol), biotin (D-

Biotin) 

(*) Nông nghiệp hữu cơ 

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm (đối với thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe): 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (khi chưa mở nắp lon). In dưới đáy lon sản phẩm. 

Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 2 tuần 



5. Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh: 700 g/lon. 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong lon nhôm mạ thiếc đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Xuất xứ: Đan Mạch  

Nhà sản xuất: Fipros Nutrition ApS 

Địa chỉ: Rybergsvej 1, DK-5631 Ebberup, Denmark 

Sản phẩm của công ty Lets eco ApS (thành viên của tập đoàn Dairy of 1888 group) 

Địa chỉ: Lysholt Allé 3, DK-7100 Vejle, Denmark 

 

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

xem bên dưới 

 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

+ QCVN 11-1:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức 

cho trẻ đến 12 tháng tuổi. 

+ 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 đối với 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 và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

  
  Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2020 

CHỦ SỞ HỮU 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 



 
 

 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ CHO TRẺ TỪ 0 - 6 THÁNG TUỔI 

LET’S ECO® 1 

“CHÚ Ý”: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu 

tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống 

bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.  

Thành phần: Sữa tách béo*, bột whey đã khử khoáng một phần* (từ sữa), dầu thực vật* (dầu cọ*, 

dầu hạt cải*, dầu hướng dương*), lactose*, canxi (canxi cacbonat), L-tyrosin, kali (kali clorua), 

dầu cá, magiê (magiê clorua), canxi (canxi clorua), canxi (canxi hydroxit), cholin, natri (natri 

clorua), L-tryptophan, inositol (Myo-Inositol), sắt (sắt lactat), vitamin C (axit L-ascorbic), kẽm 

(kẽm sunphat), vitamin E (DL-alpha tocopheryl acetat), niacin (Nicotinamid), axit pantothenic 

(Canxi D-pantothenat), đồng (đồng sunphat), vitamin A (Retinyl acetat), vitamin B1 

(Thiaminclorid hydroclorid), mangan (mangan sunphat), vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid), I ốt 

(kali iodat), axit folic (N-Pteroyl-L-glutamic axit), selen (natri selenat), vitamin K (Phylloquinon), 

vitamin D (Cholecalciferol), biotin (D-Biotin) 

(*) Nông nghiệp hữu cơ 

Độ tuổi sử dụng: Trẻ nhỏ từ 0 - 6 tháng tuổi 

Công dụng: Có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi hoặc là sử dụng dưới dạng thực phẩm 

bổ sung cho nuôi con bằng sữa mẹ. 

Ngày sản xuất: Xem “MANU năm/tháng/ngày” dưới đáy lon. 

Thời hạn sử dụng: Xem “EXP năm/tháng/ngày” dưới đáy lon. Sử dụng trong vòng 2 tuần sau khi 

mở nắp. 

Khối lượng tịnh: 700 g 

Thông tin cảnh báo: Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về pha sữa và bảo quản vì nếu pha sữa 

và bảo quản không phù hợp có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Không giữ lại sữa 

công thức đã pha, hãy vứt bỏ phần sữa thừa. Luôn pha sữa mới trước khi cho trẻ sơ sinh uống. 

Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng 

cốc, thìa hợp vệ sinh. 

Hướng dẫn sử dụng: Khử trùng dụng cụ pha chế trong nước sôi khoảng 3-5 phút. Đun sôi lượng 

nước như chỉ dẫn và để nguội đến khoảng 50oC, đổ một nửa vào cốc. Múc bột đầy thìa đong và 

dùng dao gạt phẳng, thêm lượng bột như chỉ dẫn vào nước. Lắc kỹ, thêm phần nước còn lại và lắc 

tiếp, để nguội đến khoảng 37oC trước khi uống. 

BẢNG HƯỚNG DẪN PHA SỮA 

Độ tuổi Lượng nước 
(ml) 

Thìa 
đong * 

Lượng sữa 
sau khi pha 

(ml) 

Số lần sử 
dụng/ngày 



 
 

Tuần 1 Làm theo lời khuyên của bác sĩ. 
Tuần 2-4 90 3 100 5-7 
Tháng 2 120 4 130 5-6 
Tháng 3-4 150 5 165 5-6 
Tháng 5-6 180 6 200 3-5 

(*): mỗi thìa đong được 4.4 g sản phẩm 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và không quá ấm. Sau khi mở nắp, bảo quản nơi khô ráo, không 

bảo quản trong tủ lạnh. 

Xuất xứ: Đan Mạch 

Nhà sản xuất: Fipros Nutrition ApS 

Địa chỉ: Rybergsvej 1, DK-5631 Ebberup, Denmark 

Sản phẩm của công ty Lets eco ApS (thành viên của tập đoàn Dairy of 1888 group) 

Địa chỉ: Lysholt Allé 3, DK-7100 Vejle, Denmark 

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM 

Địa chỉ: L5-24.OT12 Tòa Landmark 5 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Số ĐKCB: 11/2021/ĐKSP 

 


