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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02364/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0835193128

21375/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Skin Care
Pigment Clear1

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. Tờ rơi (Leaflet)

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: 02375/2016/XNQC



Thành phần và hạn sử dụng: xem trên vỏ hộp
Sản xuất tại New Nordic Healthbrands AB, Thụy Điển
Giấy XNCB phù hợp quy định ATTP số: 21375/2016/ATTP-XNCB -03/09/2016
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số:

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

Người trên 12 tuổi muốn duy trì một làn da đẹp, khỏe 
mạnh.

(Tiêu chuẩn đến 40% piperine)

Phụ liệu: Microcrystalline cellulose, Crossbound 
sodium carboxymethyl cellulose, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Magnesium state (vegetables), Silicon 
dioxide, Glycerine…

(Tiêu chuẩn đến 40% ellagsyre)

(Tiêu chuẩn đến 2 % astaxathin)

- Bổ sung các chất dinh dưỡng tăng cường nuôi 
dưỡng và bảo vệ da
- Hạn chế lão hóa
- Giảm khô và nhăn da
- Giảm các vết thâm nám
- Giúp da sáng mịn

Skin Care Pigment Clear
   Sản phẩm dành cho da nám, sạm, tàn nhang

Số HS: 02375/2016/XNQC
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