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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00879/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 62824344

5602/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giải độc
gan Tuệ Linh 1

5603/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảo cổ lam
Tuệ Linh 2

14101/2013/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Trà giảo cổ lam
Tuệ Linh 3

2328/2015/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Tiền liệt vương 4

10399/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dầu tỏi Tuệ
Linh 5

9946/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dầu gấc
Tuệ Linh 6

9947/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Lycoskin 7

6803/2014/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Dưỡng thận Tuệ
Linh 8

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. Thông tin đính kèm hộp sản phẩm, phương tiện giao thông, xe buýt, poster,
banner, tờ rơi, standee, vật thể phát quang, vật thể trên không, vật thể di động, báo
điện tử, internet, tài liệu dùng trong hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng
hiệu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc.

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: 00757/2016/XNQC



#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG
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Kính gửi Quý khách hàng!
Được thành lập năm 2002, qua hơn 1 thập kỷ phát triển, Công ty TNHH Tuệ Linh luôn kiên trì định hướng phát triển các 
sản phẩm chất lượng từ dược liệu, đặc biệt là các dược liệu quý trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng 
đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, chuẩn hóa nguồn nguyên liệu để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, phục vụ 
công tác chăm sóc sức khỏe người Việt. 

Với phương châm Sức khỏe là vàng, sự hài long của Quý khách là thành công của chúng tôi, Công ty TNHH Tuệ Linh 
cam kết luôn mang tới những sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu và sự tin tưởng của Quý khách. 

Trân trọng!

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

GIẢI ĐỘC GAN TUỆ LINH

- Hỗ trợ điều trị viêm gan virus (đặc biệt 
là viêm gan virus B mạn tính thể hoạt 
động). 
- Giúp bảo vệ  và phục hồi tế bào gan.
- Giúp tăng cường chức năng giải độc 
của gan, giúp giảm men gan
- Giúp làm chậm sự phát triển của xơ gan

GIẢO CỔ LAM TUỆ LINH

- Giúp giảm mỡ máu, giảm cholesterol 
toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu.
- Giúp hạ huyết áp
- Giúp giảm đường huyết và phòng 
ngừa các biến chứng của bệnh tiểu 
đường.

TRÀ GIẢO CỔ LAM TUỆ LINH

- Giúp hạ mỡ máu, hạ huyết áp
- Giúp hạ đường huyết và phòng 
ngừa các biến chứng của bệnh tiểu 
đường.
- Giúp dễ ngủ và ngủ sâu giấc

TIỀN LIỆT VƯƠNG
- Giúp ngăn ngừa và hạn chế sự phát 
triển của u xơ trong bệnh phì đại tiền 
liệt tuyến lành tính
- Giúp giảm các triệu chứng rối loạn 
về tiểu tiện do bệnh phì đại tiền liệt 
tuyến lành tính (tiểu khó, tia nước 
tiểu yếu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm 
nhiều, tiểu rắt…)

DẦU TỎI TUỆ LINH

- Giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm 
triglyceride
- Giúp tăng cường sức đề kháng của cơ 
thể, làm giảm triệu chứng một số bệnh về 
đường hô hấp do virus, cảm cúm, ho…
- Giúp giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn 
uống khó tiêu. Giúp kích thích tiêu hóa

DẦU GẤC TUỆ LINH

- Giúp tăng cường thị lực, giảm nhức 
mỏi mắt, chảy nước mắt
- Giúp giảm triệu chứng và phòng ngừa 
khô giác mạc, quáng gà, đục thủy tinh 
thể, thoái hóa điểm vàng...

LYCOSKIN

- Giúp chống nám da, sạm da, giảm vết 
thâm, vết nhăn trên da
- Giúp bổ sung các dưỡng chất từ thiên 
nhiên có tác dụng chống oxy hóa và lão 
hóa da, tăng độ đàn hồi cho da
- Giúp phục hồi tổn thương da do tiếp xúc 
với hóa chất độc hại, tia cực tím, tia xạ

DƯỠNG THẬN TUỆ LINH

- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận, 
sỏi tiết niệu và bàng quang
- Giúp lợi niệu, giải độc, giúp tăng cường 
khả năng đào thài độc tốt của cơ thể qua 
thận

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm chức năng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm chức năng Thực phẩm chức năng

Số HS: 00757/2016/XNQC



THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM

DẦU GẤC TUỆ LINH TRÀ GIẢO CỔ LAM TUỆ LINH

GIẢO CỔ LAM TUỆ LINH GIẢI ĐỘC GAN TUỆ LINH

CÁCH NHẬN DIỆN HÀNG CHÍNH HÃNG

Với mục tiêu không ngừng cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, đồng thời giúp Quý khách hàng dễ nhận diện sản phẩm 
chính hãng, Công ty TNHH Tuệ Linh xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng mẫu bao bì mới dành cho sản phẩm: 

Bao bì cũ Bao bì mới Bao bì cũ Bao bì mới

Bao bì cũ Bao bì mới Bao bì cũ Bao bì mới

Để lựa chọn đúng sản phẩm do Công ty TNHH Tuệ Linh phân phối, xin Quý khách hàng lưu ý những đặc điểm sau:

Mẫu tem cũ Mẫu tem mới Không có màng co Có màng co

Kiểm tra tem chống hàng giả:

Tem chống hàng giả hình oval làm từ chất liệu nilon 7 
màu bóng được dán ở trên nắp hộp. Quan sát tem sẽ thấy 
màu được biến đổi theo từng góc nhìn với các đường vân 
bóng, trên tem có logo của Công ty Tuệ Linh màu bạc 
cùng dòng chữ: CÔNG TY TNHH TUỆ LINH – TUELINH 
CO.,LTD.

Kiểm tra màng co bọc hộp sản phẩm:

Để tăng khả năng chống ẩm của sản phẩm, từ ngày 
21/09/2015, tất cả các sản phẩm đóng lọ đều được 
bọc màng co có in nghiêng hình logo màu đỏ của 
Công ty TNHH Tuệ Linh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm của Công ty TNHH Tuệ Linh, 
Quý khách vui lòng liên hệ 1900 6482 - 0912 571 190
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