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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Genesis PURE Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Oriental Tower số 324 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0435643140      Fax: 0435643143
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/
cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm chức năng Bột
Mila

5224/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo bằng biển, bảng,
panô
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo trên báo chí
- Trên tờ rơi và in ấn trên vật
dụng khác

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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\ i.'t,Rql MILA le'thOt h5n hqp ctra hpt CHIA (Salvia hispanica) nguy6n ch6t. H4t
CHIA itii€q gae 'Aiem ld gidu o*.gu 3, omega 6 vd canxi cfing nhu c6c vitamin vd

, ;^-*---' " a ) a

kho6ng ch6t c6 loi kh6c. Hat CHIA ld m6t loai thuc ph6m, duoc hOp thrJ viro co th6
ngudi qua con ducrng 5n u6ng tu nhi6n, rat dd ctrti UiCn cirng nhi6u m6n 5n, thric
u6ng. Yoi cdc t6c dpng giirp t6!S culng tri ndo, tdng cudng th.e lgc vd sirc dC kh6ng,
giirp hpn cn6 bgntr tim mach, h5 tro phUc h6i sric kh6e sau ch6n thucrng..., hat CHIA
phu hqp voi cdc lira tu6i d[c biQt ding t6t cho nhirng ngudi b6o phi, r6i 1o4n md m6u,
benh tim mpch.

Tir nhu c6u ch6m s6c sric kh6e cho mgi ngudi, C6ng ty TNHH Genesis PURE
ViQt Nam de nhQp kh6u sAn phAm Thgc phAm chirc ndng Mila tir Hoa Kj,. SAn phAm

gitp b6 sung du6ng chdt, ch6t b6o thi6t ydu (omega 3, omega 6) cho co th6 giup tdng
rx

cuong tri ndo; h6 trcv gi6m tinh trang b6o phi do dn thira chdt b6o qu6 mric, h4n ch6

b6nh tim mach



Sin phim thuQc nh6m

Thuc PhAm Chri'c Ning

/

Thirnh phan c6u t4o: Hpt Chia (salvia hispanica) nguyen ch6t.

Cdng dgng: Giirp b6 sung duQng chdt, ch6t b6o thi6t ytiu (omega.3.,o\r,e?9) \
cho co tnO Eirip tirg cudrrg tri n6o; h5 trq gi6m tinh trpng b6o phi do 5n thua chdt U6o 
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Lttu y: San phdm nay kh6ng phdi ld thu6c vd kh6ng co tdc d.ung thay thii tt',uar;,:.li/

",:r,,.,y'chira b€nh. ,'?'

Cdch dirng: Ngdy ding l-2 thlao tror,rB t1i,(tucrng ducrng 13-269)' C6 thO hda

v6i nu6c ho{c trQn vdi thgc phAm, thirc 6n kh6c dO dung'

Oiii tugng sfr dgng: Kh6ng h4n ch6 lfa tu6i. Dung t6t cho nhimg ngudi b6o

phi, r6i lopn md m6u, ti6u duong, benh tim m4ch'

Bio qu:in: D6 noi kh6 tho6ng tr6nh 6nh s6ng nhngm{t trdi' Dpy n6p ngay sau

m5i tAn t, dpng. D6 xa tAm v6i cira tr6 em.

ttr6 tictr: 454gltii

H4n sfr dung: xem in tr6n bao bi.

xuSt xri: c6ng ty Genesis PIIRE, INC. (Utah 84020,Hoa Ky).

Nhflp khAu, phin ptr6i vir chiu tr6ch nhiQm sin phffm:

C6ng ty TNHH Genesis Pure ViQt Nam (D/c: TAng 7 Tda nhd Oriental Tower,

td ZZq Tdy Scrn, euQn D6ng Da, Hd NQi)
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