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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 03503865487

26520/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ PQA SÁNG
MẮT1

3375/2014/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Chỉ Kinh PQA2

28591/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ PQA CHỈ
HUYẾT3

11689/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ PHÚC
THỐNG4

25262/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ CỐM PQA
DÙNG CHO NGƯỜI HO HEN5

9427/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ CỐM LỢI
SỮA6

3377/2014/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Siro Nhuận tràng
PQA7

9421/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ TAM
HOÀNG GIẢI ĐỘC8

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

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

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

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

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.

Số HS: 00381/2016/XNQC



#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00381/2016/XNQC



Giúp: Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt: 

Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt giảm thị lực, cận thị

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Cho

Cho
CÔNG DỤNG 

Giúp: Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, cận thị.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Trẻ em, người lớn bị mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, giảm thị lực,     
cận thị.

CÁCH DÙNG

Uống  ngày 3 lần, uống sau khi ăn
Trẻ em dưới 6 tuổi: Uống 1/2 gói/lần
Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 gói/lần
Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 gói/lần
Người lớn: Uống 3 gói/lần
Mỗi đợt dùng đủ từ 1 - 2 tháng. Nếu uống chưa đủ 1 - 2 tháng mà 
mắt đã sáng thì vẫn nên dùng đủ 1 - 2 tháng để tư dưỡng can 
thận, bổ khí huyết cho mắt. Sau đó nên dùng thường xuyên 
bằng cách pha loãng 1 - 2 gói với nước uống hàng ngày để nuôi 
dưỡng can thận, bổ khí huyết cho mắt.
Bạn nên pha cốm với nước sôi khuấy cho tan hoàn toàn sau đó 
bổ sung nước mát vừa uống.
Sản phẩm này không có đường saccaroza (đường trắng) dùng 
an toàn cho người bị tiểu đường.
* Không dùng cho phụ nữ có thai.

HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi 
ở trên nhãn sản phẩm.

BẢO QUẢN 
Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

THÀNH PHẦN

Sinh địa
Sơn thù
Mẫu đơn bì
Hoài sơn
Phục linh
Trạch tả
Câu kỳ tử
Hà Thủ ô

8.0g
4.0g
3.0g
4.0g
3.0g
3.0g
3.0g
4.0g

Cúc hoa
Đương quy
Bạch thược
Bạch tật lê
Thạch quyết minh
Hạ khô thảo
Thỏ ty tử

Thành phần khác: (lactose) vừa đủ 1 gói 5g

Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

(Tương đương 4,5 mg cao khô hỗn hợp)

3.0g
3.0g
3.0g
3.0g
4.0g
4.0g
3.0g

Giúp

Số HS: 00381/2016/XNQC



Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 GIÚP BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH

PQAPQA
Thực phẩm chức năng

CÔNG DỤNG
Giúp: bổ huyết điều kinh, tán hàn, chỉ thống, chỉ huyết

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
- Con gái mới lớn, phụ nữ chưa sinh nở, phụ nữ đang có con và phụ nữ tiền 
mãn kinh.
- Hành kinh không đều, không đúng ngày, đúng tháng, đau bụng khi hành 
kinh, rong kinh dài ngày, kinh ra nhiều không dứt, khi hành kinh đau đầu, 
chóng mặt, đau lưng, u uất trong người.

CÁCH SỬ DỤNG
Ngày uống 2 - 3 lần vào lúc đói.
- Mỗi lần 15ml - 20ml. Mỗi đợt dùng 8 - 10 tuần.
- Để dễ uống và tăng tác dụng nên pha với nước mát.
- Không dùng quá 4 tuần sau lần mở nắp đầu tiên.

BẢO QUẢN
Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn 
sản phẩm.

Sản phẩm này không phải là thuốc và 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cho người bị RONG KINH

PQAPQA
Thực phẩm chức năng

Số HS: 00381/2016/XNQC



PQA

Mộc thông ...........................15,0g

Sinh địa ...............................16,0g

Huyền sâm ..........................12,0g

Địa cốt bì .............................12,0g

Ngày uống 3 lần, sau khi ăn.

- Trẻ em dưới 1 tuổi: Uống 5ml/ lần (tham khảo ý kiến bác sỹ, dược sỹ)

- Trẻ em 1 - 6 tuổi: Uống 5ml/lần

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 10ml/lần

- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 15ml/lần

- Người lớn: Uống 20ml/lần

  Mỗi đợt dùng đủ từ 1 - 2 tháng. Nếu uống chưa đủ 1 - 2 tháng mà đã giảm chảy 

máu thì vẫn nên dùng đủ 1 - 2 tháng để thanh nhiệt, lương huyết, giảm bị chảy 

máu trở lại.

  Khi thấy nóng trong người, táo bón, nước tiểu vàng đỏ hoặc thời tiết hanh 

khô nóng nực nên uống dự phòng từ 5 - 7 ngày để giảm bị chảy máu trở lại.

  Nên uống thường xuyên bằng cách pha loãng 10 - 15ml với nước mát uống 

hàng ngày để cơ thể được giải nhiệt hoàn toàn.

* Lưu ý

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Không dùng cho các trường hợp có dấu hiệu về rối loạn đông máu, người có 

tiền sử mắc các bệnh huyết khối.

Không dùng quá 4 tuần sau lần mở nắp đầu tiên.

Hạn liên thảo (cỏ nhọ nồi)..... 20g

Hòe hoa ................................. 16g

Trắc bách diệp .......................16g

Thành phần khác ...............125ml

(đường, nước tinh khiết) 

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG
Giúp: Thanh nhiệt, lương huyết, chỉ huyết.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Người bị nóng nhiệt, táo bón, nước tiểu vàng, đổ máu cam, đi ngoài ra 

máu, đi tiểu ra máu, chảy máu chân răng, nhiệt miệng.

BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

HẠN SỬ DỤNG: 
36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm. 

CÁCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này không phải là thuốc 
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

PQA

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

PQA

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Đi tiểu ra máu

Chảy máu chân răng

Hỗ trợ các liệu pháp điều trị: 

Người bị

Mộc thông ........................................................ 15,0g

Sinh địa ............................................................ 16,0g

Huyền sâm ....................................................... 12,0g

Địa cốt bì .......................................................... 12,0g

Hạn liên thảo ....................................................... 20g

(Cỏ nhọ nồi)Hòe hoa ............................................................... 16g

Trắc bách diệp .................................................... 16g

Thành phần khác vừa đủ .................................125ml

Người bị nóng nhiệt, táo bón, nước tiểu vàng, bị chảy máu,

đổ máu cam, đi ngoài ra máu, đi tiểu ra máu, 

chảy máu chân răng, miệng lưỡi phồng rộp chảy máu.

Thanh nhiệt, lương huyết, chỉ huyết, giải nhiệt

cơ thể.

Nhà sản xuất:CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Điện thoại tư vấn: 1900.6412
Điện thoại bán hàng: 0912.836.065 - 03503.666.566

Website: www.pqa.com.vn - Email: Giadinhpqa@gmail.com

Nhà phân phối: Công ty cổ phần Phạm Quốc Anh

Lô LK6B/69 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội

Quầy 444 trung tâm Dược phẩm HAPU

Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

PQA

PQA

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Đổ máu cam

Đi ngoài ra máu

Đi tiểu ra máu

Chảy máu chân răng

Hỗ trợ các liệu pháp điều trị: 
Người bị 

Số HS: 00381/2016/XNQC



Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Giúp Hành khí, hoạt huyếtGiúp Hành khí, hoạt huyết

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻThực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Phụ nữ sau khi sinh: Phụ nữ sau khi sinh: 

Đau bụng, đau đầu, đau mình, hoa mắt, chóng mặtĐau bụng, đau đầu, đau mình, hoa mắt, chóng mặt

Bụng to, chảy sệ, nặng nề, u uất.Bụng to, chảy sệ, nặng nề, u uất.

THÀNH PHẦN

Ma hoàng căn

Đương quy

Hoàng kỳ

Thành phần khác (magnesium stearate, talc) vừa đủ 1 viên

2g
1g
1g

CÔNG DỤNG 

Giúp: Bồi bổ khí huyết, kiện tỳ, ích khí, giúp phụ nữ sau khi sinh 
ăn ngon, ngủ ngon, sinh khí, sinh huyết, bù đắp lượng khí huyết 
tiêu hao khi sinh nở, cho cơ thể khoẻ mạnh, hồng hào, làm giãn 
nghỉ sự căng thẳng của tử cung giúp cho phụ nữ sau khi sinh 
hết đau đớn.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Phụ nữ sau khi sinh bị hậu sản, đau bụng, huyết hôi ra không 
hết, mồ hôi ra nhiều không dứt, mình mẩy đau nhức ê ẩm, 
chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, đau bụng.
Phụ nữ sau khi sinh thiếu máu, xanh xao, kém ăn, kém ngủ.
Phụ nữ sau khi sinh bị sa đì, bụng to, chảy sệ, nặng nề, u uất.

CÁCH DÙNG

Ngày uống 2 - 3 lần, sau khi ăn. Mỗi lần 2 - 3 viên
Khi đang đau: Uống 3 viên/lần, ngày 3 lần
Khi không còn đau nữa: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần
Nên dùng đủ từ 1 - 2 tháng để bồi bổ khí huyết, cơ thể được 
khoẻ mạnh hoàn toàn.

HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng 
ghi ở trên nhãn sản phẩm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Vỉ 10 viên. Hộp 1,2,5,9,10 vỉ

BẢO QUẢN 
Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Giúp Hành khí, hoạt huyết

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Số HS: 00381/2016/XNQC



Cốm

PQA Dùng cho Người

   Giúp: Giải cảm hàn, Thông phế

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

CÔNG DỤNG 

Giúp: Ích khí, dưỡng huyết, giải cảm hàn, thông phế, chỉ khái, bình suyễn.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Người bị khó thở, thở khò khè, hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản, 
viêm phổi mãn tính kinh niên.

CÁCH DÙNG
Ngày uống 3 lần. Nếu bị ho, khó thở về đêm, uống thêm 1 lần trước khi đi 
ngủ
- Trẻ em < 2 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sỹ, dược sỹ
- Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: Mỗi lần uống 1/2 gói
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 gói
- Trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 2 gói
- Người lớn: Mỗi lần uống 3 gói
  Mỗi đợt dùng 1 - 2 tháng, nếu uống chưa đủ 1 - 2 tháng mà đã giảm ho, khó 
thở, hen suyễn thì vẫn nên uống đủ 1 - 2 tháng để giải cảm hàn, thông phế 
giảm ho, khó thở, hen trở lại.
  Khi thời tiết thay đổi nên dùng từ 5 - 7 ngày để phòng chống ho, hen tái 
phát. Nếu bị ho, hen nhiều năm nên uống 2 - 3 đợt.
  Có thể dùng thường xuyên liên tục bằng cách pha loãng 2 gói với nước 
uống hàng ngày, thông thoáng đường thở cho người bị ho, hen.
  Bạn nên pha cốm với nước sôi khuấy cho tan hoàn toàn sau đó bổ sung 
nước mát vừa uống.
  Sản phẩm không có đường saccaroza (đường trắng) dùng an toàn cho 
người bị tiểu đường.
Không dùng cho phụ nữ có thai. 

HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên 
nhãn sản phẩm.

BẢO QUẢN 
Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

THÀNH PHẦN

Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cốm

PQA Dùng cho Người

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Xạ can:
Ma hoàng:
Sinh khương:
Tử uyển:
Khoảng hoa đông:

7.50g
5.00g
7.50g
7.50g
7.50g

Ngũ vị tử:
Tế tân:
Bán hạ:
Đại táo:
  

2.50g
2.50g
7.50g
7.50g

Thành phần khác (Lactose): vừa
đủ 1 gói 5g

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Số HS: 00381/2016/XNQC



 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

THÀNH PHẦN

Ích mẫu thảo
Đương quy
Xích thược
Thông thảo
Thóc nếp
Mộc hương
Thành phần khác

4g
4g
4g
2g
2g
4g

vừa đủ 1 gói 5g

CÔNG DỤNG
Giúp: Lợi sữa, tăng chất lượng sữa, cho sữa đặc, mát và thơm, kích thích 
tiết sữa ở phụ nữ sau khi sinh, đang trong thời kỳ cho con bú.

Bồi bổ khí huyết cho phụ nữ sau khi sinh khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào tươi 
sáng, vòng 1 săn chắc.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú không có sữa, ít sữa, sữa loãng, tắc tia 
sữa.
Dùng cho mẹ sữa nóng, sữa có mùi hôi, con bú chậm lớn.
Phụ nữ sau khi sinh suy nhược, da xanh, vòng 1 chảy sệ.

CÁCH DÙNG

Ngày uống 3 lần sau khi ăn
- Khi không có sữa: Uống 3 gói/ lần
- Khi đã có ít sữa: Uống 2 gói/ lần
- Khi đã có nhiều sữa: Uống 1 gói/ lần
Mỗi đợt dùng đủ từ 1 - 2 tháng. Nếu uống chưa đủ 1 - 2 tháng mà đã có sữa 
thì vẫn nên dùng đủ từ 1 - 2 tháng để tăng chất lượng sữa, cho sữa đặc, mát 
và thơm hơn, sau đó nên dùng thường xuyên trong thời kỳ cho con bú 
bằng cách pha loãng 2 gói với nước uống hàng ngày để cho bầu sữa căng 
tròn, con yêu bụ bẫm.
- Bạn nên pha cốm với nước sôi khuấy cho tan hoàn toàn sau đó bổ sung 
nước mát vừa uống.
- Sản phẩm này không có đường saccaroza (đường trắng) dùng an toàn 
cho người bị tiểu đường.

HẠN SỬ DỤNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên nhãn 
sản phẩm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 10, 25 gói x 5g/gói

Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Giúp sữa nhiều, Sữa đặc, Sữa mát, Sữa thơm 

Giúp
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Huyền Sâm ............................ 6g
Mạch Môn .............................. 6g
Hoài Sơn ................................ 2g
Sơn Thù ................................. 2g
Bạch Linh .............................. 2g
Sinh Địa ................................. 6g
Lô Hội ................................. 0,5g
Đan Bì .................................... 2g
Trạch Tả ................................. 2g
Thành phần khác vừa đủ 125ml

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG
Giúp: Nhuận tràng, phá kết, thông tiện.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG
Trẻ em, người già bị táo bón, táo bón lâu ngày.

Ngày uống 2 - 3 lần sau khi ăn
- Trẻ em: Ngày uống 5 - 10ml
- Người già: Ngày uống 15 - 20ml
- Mỗi đợt dùng từ 8 - 10 tuần, nếu chưa dùng đủ từ 8 - 10 tuần mà đã 
giảm táo bón thì cũng nên dùng đủ từ 8 - 10 tuần để giảm bị táo bón.

CÁCH SỬ DỤNG

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên nhãn sản phẩm. 

Sản phẩm này không phải là thuốc và 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

siro NHUẬN TRÀNG PQA

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA

Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

siro NHUẬN TRÀNG PQA

NHUẬN TRÀNG 

PHÁ KẾT 

THÔNG TIỆN

GIÚP

Dùng cho trẻ em, người già bị táo bón, táo bón lâu ngày.

Số HS: 00381/2016/XNQC



Ngày uống 3 lần

Trẻ em từ 1 - 3 tuổi: Mỗi lần uống 2,5 ml

Trẻ em từ 4 - 7 tuổi: Mỗi lần uống 5 ml

Trẻ em từ 8 - 12 tuổi: Mỗi lần uống 15ml

Người lớn: Mỗi lần uống 20ml

Mỗi đợt dùng đủ từ 1 - 2 tháng. Nếu uống chưa đủ 1 - 2 tháng 

mà đã hết nhiệt miệng thì vẫn nên dùng đủ 1 - 2 tháng để 

thanh nhiệt, giảm nhiệt miệng trở lại.

Sản phẩm này không phải là thuốc 
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hoàng liên:

Hoàng cầm:

Hoàng bá:

Chi tử:

Thành phần khác: 

vừa đủ 125ml

24g

24g

24g

36g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(đường, nước tinh khiết) 

THANH NHIỆT

GIẢI NHIỆT CƠ THỂ

GIẢM NHIỆT MIỆNG, LƯỠI

   Dùng cho người bị nhiệt miệng, miệng lưỡi phồng rộp, sưng đau, hôi 

miệng, chảy máu chân răng.

    Người nóng trong, tâm phiền nhiệt, bồn chồn, bứt rứt khó chịu trong 

người, khó ngủ, ngủ hay mê.

Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng

THANH NHIỆT

giải nhiệt cơ thể

NHIỆT MIỆNG

HÔI MIỆNG

NÓNG TRONG NGƯỜI

Số HS: 00381/2016/XNQC
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