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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 01682355161

663/2015/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng Tuệ Đức Giáng
Hỏa Sinh Tân1

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: 01150/2016/XNQC



Giảm các triệu chứng bốc hỏa, tăng sinh tân dịch
rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

GIÚP HỖ TRỢ TÁC ĐỘNG TỪ GỐC

GIẢI PHÁP GIÚP CHO PHỤ NỮ 
TUỔI TIỀN MÃN KINH - MÃN KINH

Giúp giáng hỏaGiúp thanh nhiệt, giải độc01 02

03 Giúp cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt

03 Giúp tăng sinh tân dịch

Sản phẩm được sản xuất từ thảo dược có nguồn gốc 
100% là cây cỏ Việt Nam, theo qui trình an toàn, nên 
sử dụng lâu dài, giúp làm chậm quá trình tiền mãn 
kinh, mãn kinh ở phụ nữ, tốt cho sức khỏe.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

01 02Giảm triệu chứng bốc hỏa Giúp giảm khô dịch âm đạo

Thành phần
thảo dược Việt Nam

Trang 1

Số HS: 01150/2016/XNQC



Cao Đậu đen  300mg
Cao Hương phụ  50mg
Cao Chó đẻ răng cưa  20mg

Cao Bồ bồ  20mg
Cao Sài hồ nam  20mg
Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh có triệu chứng: Bốc hỏa, khô dịch âm đạo, rối 
loạn kinh nguyệt.

• Ngày 2-4 viên, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, dùng trong 30-90 ngày. Liều duy trì 
ngày 2 viên, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Chú ý:
• Không dùng cho phụ nữ có thai và đối tượng dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
• Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thanh nhiệt giải độc, bổ can thận, khai uất, giáng hỏa, sinh tân dịch. Giúp giảm các 
triệu chứng bốc hỏa, khô dịch âm đạo, rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ thời kỳ tiền 
mãn kinh và mãn kinh.

Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP: 663/2015/ATTP-XNCB

Điện thoại: 18006684

Công dụng

Cách dùng

Đối tượng sử dụng

Thành phần sản phẩm

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Trang 2

Số HS: 01150/2016/XNQC
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