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Địa chỉ: Số 116 đường Trần Bình, tập thể viện 19/8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội
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Số:  01403/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0985828177

11416/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ Omega 3
Vinh Gia1

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 xuất bản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng

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
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

 
OMEGA 3 

VINH GIA
 

( DHA & EPA nguyên chất từ dầu cá) 

Nguyên liệu DHA và EPA được nhập khẩu từ Na Uy 

 
 
 
 
 

 
Thành phần: 
Dầu các nguyên chất chứa: 
DHA                                 150mg 
EPA                                    45mg 
Thành phần khác (Dầu đậu nành, 
Gelatin, Glycerin,  
Sorbitol, ethyl vanilin, nipagin, nipasol 
vừa đủ 1 viên 550mg 
 
 

 

Công dụng: 

Bổ sung DHA và EPA từ dầu cá, hỗ trợ phát triển não bộ ở trẻ em, tốt cho da, mắt 
và tim mạch, giúp chống lão hóa cơ thể. 

Đối tượng sử dụng: 
- Trẻ em, đặc biệt là học sinh đang ôn thi, luyện thi 
- Người có da khô, nhăn 
- Người bị khô mắt, mỏi mắt do lão hóa hoặc thường xuyên làm việc với máy tính 
- Người bị bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, mỡ máu cao 
- Người trên 40 tuổi muốn chống lão hóa. 
 
Cách dùng:  
Trẻ em từ 2 đến 8 tuổi: Ngày uống 1 viên (nếu bé nuốt hoặc nhai được viên) 
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 viên chia 2 lần 
Nên uống sau các bữa ăn. 
Nên dùng liên tục hàng ngày hoặc dùng thành từng đợt, mỗi đợt từ 3-6 tháng. 
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Xuất xứ: Nguồn nguyên liệu DHA và EPA được nhập khẩu từ Na Uy 

Qui cách đóng gói: Lọ 100 viên, nang mềm 

Bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng. 

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

Sản phẩm được phân phối bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA 
Địa chỉ: : 116 Trần Bình – Mai Dịch – Cầu Giấy – TP Hà Nội 
Điện thoại: 04-35376763 / 35376764 
 
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA 
Địa chỉ: Đường TS 11, KCN Tiên Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 0241.3734338 

Số HS: 01366/2016/XNQC


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2016-07-14T09:11:59+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong đã ký lên tài liệu.


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2016-07-14T15:38:45+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm đã ký lên tài liệu.




