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THÔNG BÁO 
(V/v Thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Set 9 hạt quý/ Set 9 hũ cháo hạt mix sẵn) 

 

Kính gửi: Qúy khách hàng, Qúy đại lý và Qúy đối tác. 

 

Công ty TNHH Mămmy Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách 
hàng, Quý đại lý và đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Công ty trong suốt thời 
gian qua. 

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, Mămmy Việt Nam đã nghiên cứu 
và quyết định thay đổi mẫu mã bao bì của sản phẩm Set 9 hạt quý, Set 9 hũ cháo hạt mix 
sẵn, nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn, giúp khách hàng chọn mua đúng sản phẩm thật, 
chất lượng, qua đó đáp ứng sự thỏa mãn tốt nhất cho Quý khách hàng. 

Nội dung thay đổi như sau: 

Sản phẩm Hình ảnh bao bì cũ Hình ảnh bao bì mới 

Set 9 hạt quý 



 

 

 

Bổ sung thông tin: 
- Thành phần 
- HDSD 
- Bảo quản 
- Cảnh báo 
- Số CB 
- NSX, HSD in dưới 

đáy lọ 

Set 9 hũ cháo hạt mix sẵn 



 
Bổ sung thông tin: 

- Thành phần 
- HDSD 
- Cảnh báo 
- Bảo quản 
- SCB 
- NSX 
- Xuất xứ 

 

Trong quá trình thay đổi nhãn mác và bao bì sản phẩm, trên thị trường sẽ tồn tại cả 
2 mẫu bao bì mới và cũ mà Mămmy phân phối tại các chuỗi siêu thị nói riêng và trên thị 
trường nói chung, tuy nhiên, các sản phẩm sử dụng bao bì cũ vẫn có giá trị theo hạn sử 
dụng in trên sản phẩm và chất lượng sản phẩm ở cả hai loại bao bì không thay đổi. 

Bao Bì mới sẽ áp dụng đồng bộ kể từ ngày 10/05/2023. 

Để tránh hiểu nhầm và thắc mắc của người tiêu dùng nên Công ty chúng tôi xin 
thông báo để Quý khách hàng, Quý đối tác được biết.   

Rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía khách hàng. 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ! 

 Giám đốc 

 

 

 Phạm Thị Dung 
 


