
BỘ Y TẾ

Fax: 04 62824263

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Tuệ Linh

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

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00969/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 62824344

10399/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dầu tỏi Tuệ
Linh Garlic Oil 1

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
- Quảng cáo trên báo chí, 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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01030/2016/XNQC



DẦU TỎI TUỆ LINH 
Thực phẩm  bảo vệ sức khỏe

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

Chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Tầng 5 tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết liên hệ:
1900 6482 - 0912. 571190

Giúp kiểm soát mỡ máu: giảm choles-
terol toàn phần, giảm triglyceride.

Giúp tăng cường sức đề kháng của 
cơ thể, phòng ngừa và làm giảm 
triệu chứng về đường hô hấp do virut, 
các trường hợp cảm cúm và ho.

Giúp giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn 
uống khó tiêu. Kích thích tiêu hóa, 
tăng cường chuyển hóa năng lượng.

100% tỏi tía nguyên chất

Giúp giảm cholesterol - Kiểm soát mỡ máu
Garlic OilSố HS: 01030/2016/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THÀNH PHẦN
Một viên nang mềm có chứa:
Dầu Tỏi tía nguyên chất..................................................................................................50 mg
Phụ liệu: ...............................................................................................................vừa đủ 1 viên

Chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Tầng 5 tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0912 571 1901900 6482
“Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”

DẦU TỎI TUỆ LINH 
Garlic OilGarlic Oil

CÔNG DỤNG: 
    Giúp kiểm soát mỡ máu: giảm cholesterol toàn phần, giảm triglyceride.
    Giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phòng ngừa và làm giảm triệu chứng về 
đường hô hấp do virut, các trường hợp cảm cúm và ho.
    Giúp giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu. Kích thích tiêu hóa, tăng cường 
chuyển hóa năng lượng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
    Người bị rối loạn chuyển hóa lipid máu.
    Người bị cảm cúm, ho dai dẳng, người có sức đề kháng yếu.
    Người bị chướng bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 3-5 viên/lần x 2 lần/ngày.
Trẻ em từ 4 đến 12 tuổi: 1-2 viên/lần x 2 lần/ngày.
Uống trong bữa ăn.

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 
36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: nơi khô ráo, tránh ánh sáng. 

Số HS: 01030/2016/XNQC
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