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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01839/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0437914041

16491/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Hamega1

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. Internet, Poster, Tờ rơi, Tờ gấp,...

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: 01889/2016/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Giúp bảo vệ gan, Giải độc gan do bia rượu

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:
Diệp hạ châu đắng: ……..................................….2,0g
Vọng Cách: ……………..........................................0,3g
Nhân trần: ……………........................................….0,2g
Amidon, aerosil, PEG 6000, tween 80, talc, magnesi 
stearat, kali sorbat .................................vừa đủ 1 viên

Công dụng:
- Giúp giải độc gan, bảo vệ tế bào gan.
- Giúp bổ gan, hạ men gan, ổn định men gan.
Đối tượng sử dụng:
- Người uống bia rượu.
 - Người suy giảm chức năng gan, người có men gan cao: vàng da, mệt mỏi, mề đay, mẩn 
ngứa, rối loạn tiêu hóa.
 - Người bị gan nhiễm mỡ, nhiễm virus viêm gan B.
Cách dùng:
- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên
- Người uống bia rượu: có thể uống Hamega hàng ngày để bảo vệ và giải độc gan, giúp 
tăng cường chức năng gan, đặc biệt có thể uống 4 viên ngay trước và sau khi uống bia 
rượu để giúp bảo vệ gan.
- Người suy giảm chức năng gan, người có men gan cao: vàng da, mệt mỏi, mề đay, mẩn 
ngứa, rối loạn tiêu hóa: đợt dùng 2-4 tuần.
- Người bị gan nhiễm mỡ, viêm gan B:  đợt dùng liên tục
2 tháng Hamega an toàn, có thể sử dụng thường xuyên.

mỏ ề ẩn

Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
ĐC: Lô M13 (C4-9) - KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá,
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Nhà phân phối: Công ty TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN
ĐC: Lô A18/D7 KĐTM Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04. 7305.6199  / 08. 7305.6199

Sản phẩm này không phải là thuốc,
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Số......................./2016/ATTP - XNQC

 liên tục
g xuyên.

nh
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