
Въпрос: Защо на новите кутии на Aptamil специални формули има лого на Nutricia? 

Отговор: Nutricia и Milupa са част от една голяма компания. Компанията „майка“ иска да 

унифицира млеката за кърмачета и малки деца в максимален брой страни. Nutricia е най-

старата в света компания за производство на млека и ние бихме искали да използваме всички 

предимства, които този факт дава на марките на компанията. Това налага и промяната, за която 

питахте.  

Въпрос: Защо на новите кутии на Aptamil (специални формули) e написано ProExpert? 

Отговор: Nutricia, като най-старата компания производител на млека за кърмачета и малки 

деца е експерт в храненето им. Желанието на компанията е потребителят да знае, че може да 

разчита на експертизата ни, за това и добавяме към името на специалните формули Aptamil , 

ProExpert. 

Въпрос: Кой от двата продукта Aptamil (специални формули) на Milipa или Aptamil ProExpert на 

Nutricia е истински? 

Отговор: Аксон България е официален вносител на продуктите Aptamil и гарантира за техния 

произход и качество. Aptamil (специални формули) на Milipa е с по-старата визия на продукта, а 

Aptamil ProExpert на Nutricia е новата осъвременена визия на продукта. 

Въпрос: Има ли разлика в качеството и/или формулата на Aptamil (специални формули) на 

Milipa или Aptamil ProExpert на Nutricia? 

Отговор: Промяна във формулата на продуктите ни няма. Променени са само визията на 

кутията, както и името на компанията производител. Фирмата гарантира високите стандарти на 

качество, стриктния контрол на производство, както и всички останали критерии въведени от 

ЕС и за двата продукта.  

Въпрос: Защо Aptamil ProExpert е с лого на Nutricia, а стардартните млека на Aptamil са с 

Pronutra+ и лого Milupa? 

Отговор: Промяна в името на производителя от Milupa на Nutricia е преход, които изисква 

много време и ресурси. Първата промяна е в това да покажем на потребителя, че Nutricia е 

експерт в храненето на кърмачета и малки деца при продуктите, при които експертизата и 

опитът са водещи в производството на продукта.  

 

 

 


