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10250/2013/ATTP- XNCBThực phẩm chức năng BEEJUVIT D+
CALCI1

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
7. Quảng cáo trên báo điện tử, internet
Quảng cáo trên ấn phẩm, xuất bản phẩm, sách, báo các loại, lịch, tạp chí, bảng
quảng cáo, poster, tờ phướn, catalouge, poster, tờ rơi, tờ gấp, tờ hướng dẫn sử
dụng, cẩm nang sử dụng sản phẩm, frame thang máy, áp phích, hanging, wobbler,
banner, bảng biển, internet, digital, quảng cáo ngoài trời.
Quảng cáo trên các vật phẩm khuyến mại (cốc, áo mưa, áo thun, túi, cặp, balo, quà
tặng khác...)
Quảng cáo trên Background, bảng hiệu, kệ trưng bày tại các nhà thuốc, bệnh viện,
phòng khám, cửa hiệu bán lẻ, nhà hàng và café, các nơi công cộng…

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.
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Coâng duïng:
- Boå sung Calci höõu cô vaø Vitamin D cho treû em vaø ngöôøi lôùn, 
giuùp phaùt trieån xöông, raêng chaéc khoeû.
- Hoã trôï phaùt trieån chieàu cao, giaûm coøi xöông ôû treû em.

Ñoái töôïng söû duïng:
- Treû em caàn boå sung Calci vaø Vitamin D.
- Treû em coøi xöông.
- Treû em ñang trong giai ñoaïn phaùt trieån chieàu cao.
- Ngöôøi lôùn trong giai ñoaïn taêng nhu caàu Calci nhö: Phuï nöõ 
mang thai, cho con buù, phuï nöõ tieàn maõn kinh, ngöôøi giaø,…

Höôùng daãn söû duïng:
- Treû em: Uoáng 1 oáng/laàn x 1 - 2 laàn/ngaøy.
- Ngöôøi lôùn: Uoáng 1 - 2 oáng/laàn x 2 laàn/ngaøy.

Haïn duøng: 02 naêm keå töø ngaøy saûn xuaát.
Baûo quaûn: Nôi khoâ maùt, traùnh aùnh saùng maët trôøi tröïc tieáp.
Soá XNCB: 10250/2013/ATTP-XNCB

Thöïc phaåm chöùc naêng

Thaønh phaàn:
Moãi oáng (10ml) coù chöùa:
- Calci gluconate
- Vitamin D3

.........................................200mg
.................................................100IU

Saûn phaåm naøy khoâng phaûi laø thuoác vaø khoâng coù 
taùc duïng thay theá thuoác chöõa beänh

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM TAÂN THÒNH
9/63 Vuõ Troïng Phuïng, Thanh Xuaân, Haø Noäi

ÑT: 043.5400.786/787/788 - Fax: 043.5400.785

Cuïm coâng nghieäp Haø Bình Phöông, Thöôøng Tín, Haø Noäi
COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM CPC1 HAØ NOÄI (CPC1HN)

Nhaø saûn xuaát:

Sở hữu giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm trên thị trường:
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