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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: Số 116 đường Trần Bình, tập thể viện 19/8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0985828177
Fax:
STT

1

Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Thực phẩm chức năng Viên nén An Trĩ
Vương

18653/2014/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:
1. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. - Quảng cáo trên tờ rơi, tờ gấp, poster, frame thang máy, áp phích.
- Quảng cáo trên sách và xuất bản phẩm.
- Quảng cáo trên phương tiện giao thông.
- Tờ hướng dẫn sử dụng.
Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê 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.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 02917/2015/XNQC

Số HS: 02917/2015/XNQC

Thực phẩm chức năng viên nén An Trĩ Vương

An Trĩ Vương chứa thành phần là các thảo dược thiên nhiên như cao diếp cá,
đương qui, tinh chất nghệ dạng Meriva@ cùng với rutin và magie:
Giúp hỗ trợ điều trị bệnh trĩ: Giúp cải thiện tình trạng chảy máu, đau ngứa
rát, sa búi trĩ, cải thiện các biến chứng của bệnh trĩ (sa trực tràng, viêm
nứt kẽ hậu môn,…)
Dùng được phụ nữ mang thai và cho con bú.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa
bệnh
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP sản xuất và
thương mại Hồng Bàng.
Địa chỉ: Lô 2CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: 1900.1259 –
0439.960.886
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Số HS: 02917/2015/XNQC

Thực phẩm chức năng viên nén An Trĩ Vương

Với các thành phần từ thiên nhiên hỗ trợ điều trị cho người bị bệnh trĩ
An Trĩ Vương chứa thành phần là các thảo dược thiên nhiên như cao diếp cá,
đương qui, tinh chất nghệ dạng Meriva@ cùng với rutin và magie:
- Giúp bảo vệ và tăng sức bền của hệ tĩnh mạch trĩ, tăng cường sức khỏe
tĩnh mạch và đường tiêu hóa
Dùng được phụ nữ mang thai và cho con bú.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP sản xuất và
thương mại Hồng Bàng.
Địa chỉ: Lô 2CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: 1900.1259 –
0439.960.886

2

Số HS: 02917/2015/XNQC

Thực phẩm chức năng viên nén An Trĩ Vương

An Trĩ Vương chứa thành phần là các thảo dược thiên nhiên như cao diếp cá,
đương qui, tinh chất nghệ dạng Meriva@ cùng với rutin và magie:
- Giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa táo bón.
Hiệu quả cho người bị táo bón; dùng được phụ nữ mang thai và cho con
bú.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP sản xuất và
thương mại Hồng Bàng.
Địa chỉ: Lô 2CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: 1900.1259 –
0439.960.886
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Số HS: 02917/2015/XNQC

Thực phẩm chức năng viên nén An Trĩ Vương
• Thành phần: Mỗi viên chứa:
Cao Diếp cá

450mg

Cao Đương quy

150mg

Magiê

30mg

Rutin

25mg

Curcuma–phospholipid

5mg

(Meriva®)
• Công dụng:
- Giúp hỗ trợ điều trị và giúp phòng ngừa bệnh trĩ, cải thiện các triệu
chứng của bệnh trĩ (chảy máu, sa búi trĩ, đau rát, ngứa...) và các biến
chứng của bệnh trĩ (sa trực tràng, viêm nứt hậu môn...); giúp hỗ trợ
điều trị và phòng ngừa táo bón.

• Cách dùng:
- Hỗ trợ điều trị:
Liều tấn công: 9 viên/ngày, ít nhất trong 1-2 tháng đầu
Liều duy trì: 4-6 viên/ngày trong 2-4 tháng tiếp theo
- Phòng bệnh và ngăn ngừa tái phát:
Liều dự phòng: 4-6 viên/ngày trong 2- 3 tháng.
Nên uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
Nên sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để có kết quả tốt nhất.
Lưu ý :
Có thể dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Hạn chế uống rượu bia, ăn thức ăn cay nóng đối với người bị trĩ,
táo bón.
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Số HS: 02917/2015/XNQC

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa
bệnh
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP sản xuất và
thương mại Hồng Bàng.
Địa chỉ: Lô 2CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: 1900.1259 –
0439.960.886
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