


























CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG 

 

Số:     08  /2021/TB 

V/v: Bổ sung quy cách đóng gói  

và nhãn sản phẩm  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7  năm 2021 

 

 

  

 Kính gửi: Sở Công Thương - Thành phố Hà Nội 

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Phong, địa chỉ Lô nhà số 12 - TT1 - Dự án 249A Thụy Khuê, P. 

Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam, hoạt động với mã số doanh nghiệp 0108336848 được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 11 năm 2019, sửa đổi lần 3. 

Công ty chúng tôi có nộp bản tự cống bố số 02/LIENPHONG/2021: Sữa bột nguyên kem a2 Full 

cream milk, thư tự đăng ký công bố tại quý Sở là số 712 ngày 17/6/2021.  

Do nhu cầu kinh doanh, nhà sản xuất đã phát triển thêm bao bì đóng gói dạng hộp với quy cách 850 

g/hộp, được sản xuất/đóng gói tại: Synlait Milk limited. Địa chỉ: 1028 Heslerton Road, RD 13, Rakaia 

7783, New Zealand (Reg 540) Đồng thời bổ sung hướng dẫn sử dụng cho dạng đóng gói này. Các 

thông tin về xuất xứ, thành phần và các thông tin khác không thay đổi. 

Vì vậy chúng tôi làm thông báo này để bổ sung mẫu nhãn chính, mẫu nhãn phụ cho hộp 850 g và bản 

dịch nhãn. Mọi thông tin khác đều giữ nguyên theo hồ sơ đã công bố. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Hồ sơ đính kèm:                                                                                                          

- Mẫu nhãn chính cho hộp 850 g;                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Mẫu nhãn phụ cho hộp 850 g; 

- Bản dịch nhãn. 

                                                                                                              

      

   

 

 

 

       



TCCS: 02/LIENPHONG/2021: Sữa bột nguyên kem a2 Full cream milk  

MẪU NHÃN GỐC – HỘP 850 G 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

TCCS: 02/LIENPHONG/2021: Sữa bột nguyên kem a2 Full cream milk 

MẪU NHÃN PHỤ - HỘP 850 g 

Sữa bột nguyên kem a2 Full cream milk 

Thành phần: Sữa nguyên kem, chất nhũ hóa (lecithin đậu nành). Lưu ý: sản phẩm có chứa sữa và sản phẩm từ 

đậu nành. Có thể chứa dầu cá. 

Thông tin cảnh báo: Không dùng cho người mẫn cảm/dị ứng với những thành phần trên. 

Hướng dẫn sử dụng và pha sữa: 

Pha 1 cốc (250 ml): 

1. Lấy 1/2 cốc (tương đương 125 ml) nước nóng hoặc 

lạnh;  

2. Thêm 4 thìa (tương đương 35 g) sữa bột a2 MilkTM;  

3. Khuấy cho tan đều;  

4. Thêm nước cho đầy cốc sữa. 

Pha 1 l sữa: 

1. Lấy 2 cốc (tương đương 500 ml) nước nóng hoặc 

lạnh;  

2. Thêm 16 thìa (tương đương 140 g) sữa bột a2 

MilkTM;  

3. Khuấy cho tan đều;  

4. Thêm nước đến đủ 1 l sữa. 

Để đạt hiệu quả pha sữa tốt nhất, cho bột sữa vào nước, không đổ nước vào bột. Luôn sử dụng thìa khô để đong 

sữa bột a2 MilkTM. 

Muốn tăng vị sữa và hàm lượng canxi, pha tăng thêm lượng sưa bột. Để sữa đã pha đạt được hương vị tự nhiên tốt 

nhất, hãy bảo quản sữa đã pha trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm trước khi uống. 

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô và mát. Hộp đã mở, sử dụng trong vòng 4 tuần. Luôn đóng chặt nắp 

sau mỗi lần sử dụng. Sữa đã pha, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C và sử dụng trong vòng 3 ngày. 

Lưu ý: Không sử dụng nếu lớp giấy niêm phong hộp bị mất hoặc hở. Có thể có sữa đóng cục trong quá trình vận 

chuyển và phân phối. 

Ngày sản xuất: Xem “MDF” dưới đáy hộp 

Hạn sử dụng: Xem “Use by” in dưới đáy hộp 

Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh 850 g/hộp 

Xuất xứ: New Zealand 

Nhà sản xuất: Sản phẩm của The a2 Milk (Australia) Pty Ltd, level 4, 182 Blues Point road, McMahons Point, 

NSW, 2060, Úc; được sản xuất/đóng gói tại: Synlait Milk limited. Địa chỉ: 1028 Heslerton Road, RD 13, Rakaia 

7783, New Zealand (Reg 540)Nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG, 

địa chỉ: Lô nhà số 12-TT1- Dự án 249A Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. Hotline: 18006982 

 






