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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02359/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0985828177

26366/2016/XNCB-ATTPThực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kiều Xuân1

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

Số HS: 02343/2016/XNQC



 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  KIỀU XUÂN (viên uống)  

Ai là phụ nữ cũng đều muốn trẻ đẹp, khỏe mạnh và hấp dẫn 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  KIỀU XUÂN (viên uống) là sản phẩm chứa các thành 
phần chủ yếu như EstroG 100 (estrogen thảo dược), DHEA (tiền nội tiết tố nữ), 
Curcumin (chất chống oxy hoá) cùng hàng loạt các chất từ tự nhiên như Gama-
Oryzanol, Glutathion, Collagen, Pregnenolone, cao củ sắn dây. 

Sản phẩm có các công dụng nổi bật sau:  

- Giúp giảm nám da, sạm da, tàn nhang, nếp nhăn da. 
- Giúp da sáng và căng mịn. 
- Hỗ trợ chống lão hóa, giúp làm chậm quá trình mãn dục và mãn kinh ở phụ nữ. 

Thành phần mỗi viên: 

Estro G100 (estrogen thảo 
dược) 

257mg 

Gama Oryzanol 20mg 
Glutathion 20mg 
DHEA (tiền nội tiết tố nữ) 5mg 
Pregnenolone Acetat 5mg 
Collagen 100mg 
Cao củ sắn dây 50mg 
Curcumin 20mg 
Tá dược vừa đủ cho 1 viên 700mg 
 
Công dụng:  
 
Giúp bổ sung Estrogen và tiền nội tiết tố nữ khác cùng các chất chống oxy hóa từ thảo 
dược, giúp chống lão hóa, giúp làm chậm và cải thiện các triệu chứng của quá trình mãn 
dục nữ và mãn kinh ở phụ nữ.  Giúp làm mờ các vết nám da, vết sạm, tàn nhang trên da. 
Giúp da sáng và căng mịn, giữ độ ẩm và giảm các nếp nhăn trên da. 
 
Đối tượng sử dụng: Dành cho phụ nữ từ tuổi 18 trở lên trong đó có: 

- Phụ nữ bị nám da, sạm da, tàn nhang, có nếp nhăn da; phụ nữ có da khô muốn giữ độ 
ẩm cho da.  

- Phụ nữ muốn chăm sóc làm đẹp da; phụ nữ đang trong quá trình lão hóa hoặc đang 
trong giai đoạn mãn dục, mãn kinh.   
 

Hướng dẫn sử dụng:  
 Ngày uống 2 viên, chia 1-2 lần  
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. 
Sử dụng liên tục 3-6 tháng để đạt kết quả trông thấy. 
Nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để làm đẹp da, duy trì nét thanh xuân và nữ tính. 

Số HS: 02343/2016/XNQC



 
Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA 
Địa chỉ: : 116 TRẦN BÌNH – TT VIỆN 19/8 – CẦU GIẤY – HÀ NỘI 
Địa chỉ giao dịch: Số 9, đường Hàm Nghi (kéo dài), phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội.  
Điện thoại: 04-35376763 / 35376764, 1900.1259  
Sản xuất bởi: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim 
 

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