
BỘ Y TẾ

Fax: 04 62824263

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Tuệ Linh

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

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02483/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 62824344

5603/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảo cổ lam
Tuệ Linh1

10456/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà giảo cổ
lam Tuệ Linh2

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 phương tiện giao thông, xe buýt, poster, banner, standee, vật thể
phát quang, vật thể trên không, vật thể di động, báo điện tử, internet, tài liệu dùng
trong hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo
trong nhà thuốc, hiệu thuốc.

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: 02599/2016/XNQC



.t.# rsr H E ir , **Fsfll;c df yiltlrs'n ;"'i: i$; ii j;" ll :.r i}',i;i;ge ff+i,lll #$ti; Tt:
' ,6" n!:-.,, $; --- r.--- $,s ,,::i,ru il.;dt 11# *$gj"d#fi;t"r. $g? i" .Effi E$$?*;, ,iift"

'l tfr$irm hr;' S''-,+'fu*$$s*,i'dffi i,r"it?r$ ffiffiffi;' :* $*#rt' s4s$ r+ 6: r k ri S4#$1 :.1. Wv$ t.. -. '?/.4

i,,ff''

'.:$ a

GrAo co um TU$ rfi{$r
r?,.2

TMA SIAI! Cg !"EW TUg HruH

i t;tA$ {ri i-Arr{

gX'$.},;$F &,SffiW
I nssiw

Tffic}*' " n *;j; ;rqt{*n il :: 1'4 d# $&fl}ll::1? l}j1 l:j'

Số HS: 02599/2016/XNQC



Thqlc phdm b6o v6 sfc kh6e

r?^'

INA GMlt G0 MM ruE ilHH

Thirnh phdn: (MQt t(i loc)
Gi6o cd lam (Gynostemma pentaphyl-
I u m)..............2.009

COng dung:
Girip giim md mdu, gi6m cholesterol toin
phdn, ngin ngila xo vrJa mach mdu, gitip
gi6m duong huydt vir dn dinh huydt 6p,

gi6m nguy co mdc bdnh tim mach.

Thuc phdm b6o v6 sirc kh6e

Gdo cd mm TUE ur{H

Thirnh phdn: (MQt vi6n ndn)
Cao kh6 gi6o cd lam (Gynostemma pen-
taphyllum): 500 mg
Phu li6u vira d0: 1 vi6n

C6ng dung:
- Girlp gi6m md m5u, gi6m cholesterol toln
phdn, ngin ngrJa xo vtla mach mdu, giup
llm ha huydt 5p vir t6t cho tim mach. '
- Gitip giim dtrong huydt vi phdng ngira
c5c bidn chfng c0a bOnh tidu durong.

Ddi tuong sfi dung:
Ngtloi mo mdu cao, huydt 5p cao, tidu
duong tuyp 2, ngudi mdc cdc b€nh tim

Ddi tugng sir dung:
NgtJoi mo mdu cao, huydt 5p
drlong tuyp 2, ngudi m5c c6c

mach.

cao, tidu
b€nh tim

m?c_b, nguoi lon tudi ddu dilng dugc.

g',tr) vdo c6c, hdm bing nrJdc sdi.
C6ch dilng:
Ngly udng 2 ldn, m6i ldn 2-3 vi€n, udng sau

btra an. N6n dung thudng xuydn.iy udng 2-4 goi vlo budi sdng hodc

- Ngtloi dang co b6nh (huydt 5p cao, md
mdu, tidu cfrlong) c6 th6 udng 4-6 goi mQt

ngly (hoac k6t hgp sCt dung dang vi6n
Gi6o cd lam).

"Sdn phdm nly khdng phdi lir thudc, khdng c5 tdc dVng thay thd thudc chrta benh"

S6 gie'y XNNDQCI ......,............i.........Ngiy......th6ng.....Jli111........

{hiu trdch nhi6m vd s6n phdm: Cdng ty TNHII TUA Linh
Dia chi: Tdng 5, tda nhi 29T1, Holng Dao Thtiy, Cdu GiSy; Hi NOi.

Số HS: 02599/2016/XNQC
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