
BỘ Y TẾ

Fax: 0462586363

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Biệt thự C3 - N08B, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00363/2016/XNQC-ATTP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0462563636

25782/2014/XNCB-ATTPThực phẩm chức năng viên nén Vượng
Can VI-C1

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00416/2016/XNQC



BẠN CUNG CẤP GÌ
cho người bị

VIÊM GAN VIRUS C?

Số HS: 00416/2016/XNQC



Đối tượng sử dụng:
Người bị viêm gan virus C ở 
tất cả các giai đoạn
Không dùng cho phụ nữ có 
thai

Hướng dẫn sử dụng:
Hỗ trợ điều trị: Ngày 4 viên chia 
2 lần, uống sau bữa ăn. Nên dùng 
6 tháng để có kết quả tốt nhất. 
Mỗi 3 tháng nên đi định lượng virus 1 lần, 
nếu xét nghiệm thấy nồng độ virus giảm 
thì thì có thể uống kéo dài đến khi không phát 
hiện được ARN của virus trong vòng 24 tuần
Khi bệnh đã ổn định có thể dùng liều duy trì 
ngày 2 viên, chia hai lần, uống sau bữa ăn 
Trẻ em từ 3 - 10 tuổi: Ngày 1 viên uống sau ăn
Trẻ em từ 10 - 15 tuổi: Uống 1/2  liều người lớn  

Phân phối và tiếp thị bởi:
Công ty CP Dược phẩm Thái Minh
Địa chỉ: C3 N08B Khu đô thị mới Dịch Vọng - Cầu Giấy 
- Hà Nội
Số điện thoại: 1800 1258

Số HS: 00416/2016/XNQC



MỘT GIẢI PHÁP THẢO DƯỢC HOÀN TOÀN MỚI 
CỦA CÔNG TY DP THÁI MINH  AN TOÀN, HIỆU 
QUẢ VÀ KINH TẾ HƠN CHO NGƯỜI BỊ VIÊM GAN 
VIRUS C

Giới thiệu

Số HS: 00416/2016/XNQC



Thành phần (Mỗi viên chứa):
Cao Bại tượng thảo.........225mg
Cao Nhân trần cảo..........225mg
ImmuneGamma®...........100mg
Cao Ngũ vị tử..................75mg
Cao Hoàng bá.................75mg

Thực phẩm chức năng

Liên hệ đặt hàng
TDV:...............................
SĐT:...............................

Vượng Can Vi-C có tác dụng:
Hỗ trợ điều trị viêm gan virus C
Giúp hạn chế sự phát triển của virus viêm 
gan C, phòng ngừa và hạn chế sự phát 
triển của xơ gan, ung thư gan
Giúp tăng cường chức năng gan, giải 
độc độc và bảo vệ tế bào gan

Số HS: 00416/2016/XNQC
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