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Tên tổ chức, c nhân C ng ty Cổ phần s n uất và thương mại HSC – Chi Nhánh Hà

Nội
Đị chỉ S nhà 107, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, phường Định C ng, qu n Hoàng

M i, Hà Nội
Điện thoại 0985880007

Fax:

Email: hsc.hsc1420@gmail.com
Cho s n ph m S n ph m dinh dưỡng c ng thức với mục ích ăn ổ sung cho trẻ từ 1 -

3 tuổi Meiji Step Milk ( Formul ted Milk for 1-3 Year old Children)
S n ph m trên do MEIJI COMPANY LIMITED; Đị chỉ Đị chỉ văn phòng Tokyo,

Chuo-ku Kyobashi 2-2-1. J p n; Đị chỉ nơi s n uất S it m -ken, Kasukabe-shi,
Minamisakae-machi 1-5, Japan s n uất, phù hợp quy chu n kỹ thu t QCVN 11-3:2012/BYT:
Quy chu n qu c gi
i với s n ph m dinh dưỡng c ng thức với mục ích ăn ổ sung cho
trẻ từ 6 ến 36 th ng tuổi.
Do nh nghiệp ph i hoàn toàn chịu tr ch nhiệm về tính phù hợp c

s n ph m

c ng

./.
Nơi nhận:
- Tổ chức, c nhân;
- Lưu trữ.
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Trang 5

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM
Số công bố: ...........................
1. Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1 - 3 tuổi: Meiji Step
Milk ( Formulated Milk for 1-3 Year old Children)

2. Thành phần cấu tạo:
Lactose, các loại dầu ăn (dầu hướng dương, dầu cải, dầu đậu nành trắng, dầu hạt cọ, dầu cá tinh chế), bột bơ
sữa, bột whey, sữa bột tách béo, chất đường hóa tinh bột Maltodextrin, casein, bột whey cô đặc protein, canxi
caseinat, dextrin, đường fructo oligo/ Calci carbonat, Calci phosphat, kali carbonat, vitamin C, natri phosphat,
natri citrate (chất nhũ hóa), sắt pyrophosphate, kali phosphat, kali clorua, muối ăn, magie clorua, magie
sunfat, kali clorua, niacin, canxi pantothenate, vitamin E, vitamin B6, Vitamin B1, vitamin A, axit folic,
vitamin B2, biotin, vitamin D, vitamin B12
3. Quy cách đóng gói: 800 g/ hộp.
4. Công dụng: - Thay thế bữa ăn phụ, bổ sung cho chế độ ăn thiếu đạm và vi chất dinh dưỡng, hỗ trợ cho sự
phát triển của trẻ.
5. Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 1 -3 tuổi.
6. Hướng dẫn sử dụng:
Cách pha chế như sau: Vệ sinh bình uống sạch sẽ. Dùng thìa gạt trong hộp sản phẩm đong lượng bột tương
ứng với tuổi và cân nặng của bé. Lấy 1 lượng nước ấm ở nhiệt độ 50 độ C bằng 2/3 lượng cần pha (40 ml
nước pha 1 thìa gạt 5,6 g) rồi lắc bình theo hình tròn trong khoảng 10 giây để hòa tan bột, sau đó đổ thêm
lượng nước còn thiếu để đạt đủ lượng nước cần pha. Cho nước lạnh xả ngoài vỏ bình để giảm nhiệt độ sản
phẩm đã pha xuống bằng độ ấm cơ thể mới cho bé uống.
- Lượng sử dụng khuyến nghị:
+ Với bé từ 12 - 18 tháng, số cân 9,2 - 10,3 kg nên uống 2-3 lần/ ngày, pha 5 thìa bột/ bình 200 ml mỗi lần.
Ngày dùng 400 – 600 ml
+ Với bé từ 18 - 36 tháng, số cân 10,3 - 13,7kg nên uống 2 lần/ ngày, pha 5 thìa bột/ bình 200ml mỗi lần.
Ngày dùng 400 ml
CHÚ Ý:
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiểm
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.
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sỹ.
Pha chế theo đúng hướng dẫn.
Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Cần tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, y tá về thể chất và tình trạng sức khoẻ của trẻ.
7.Hạn sử dụng: Hạn sử dụng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày hết hạn xem trên bao bì
8.Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở nắp, nên sử dụng sản phẩm trong vòng 3 tuần.
Không được bảo quản ở trong tủ lạnh
9. Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: MEIJI COMPANY LIMITED
Địa chỉ văn phòng: Tokyo, Chuo-ku Kyobashi 2-2-1. Japan
Địa chỉ nơi sản xuất: Saitama-ken, Kasukabe-shi, Minamisakae-machi 1-5, Japan
10. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HSC – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Số nhà 107, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Tổ 1, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
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