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26564/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe HOBEZUT1

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. Vật thể phát sáng, vật thể trên không, tờ rơi, bao bì, túi nilon, poster, phương
tiện giao thông , tờ rơi, bao bì, túi nilon, poster, phương tiện giao thông vận tải, vật
thể di động, báo điện tử, hội thảo, hội nghị, trưng bày biển bảng hình ảnh 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: 02575/2016/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

HOBEZUT 

Giúp Giảm ho do viêm phế quản, ho gió, ho khan, ho do dị ứng 

 

 

Thành phần cấu tạo: 

Cao lá thường xuân  35  mg 

      Tinh dầu gừng         0,5  mg 

      Tinh dầu tràm         0,25 mg 

      Tinh dầu tần           0,25 mg 

      Tinh dầu tắc           0,25 mg 

      Cao khô núc nác      25  mg 

Phụ liệu: Lecithin, sáp ong trắng, dầu cọ, dầu đậu nành, gelatin, sorbitol 70%, glycerin, 

vanilin, methyl paraben, propyl paraben, titan dioxyd, màu xanh brilliant , màu tartrazin 

tan, nước RO vừa đủ 324 mg. 

HOBEZUT giúp :  

HOBEZUT giúp nhuận phế, làm loãng niêm dịch đường hô hấp , giảm ho do viêm phế 

quản, ho gió, ho khan, ho dị ứng. 
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Dtii tugng sfr dgng:

Nguoi l6n vir tr6 em bi ho.

Hudng din sir dgng :

- Nguoi l6n vir tr6 tren 12 tu6i: u6ng2 vi6n/ldn, ngdy 3 ldn.

- Trd em tir 6 tu6i - 12 tu6i: u6ng 1 vi6r/ldn, ngdy 3 lAn'

Lwu j: srtn phdm niiy kh6ng phdi ld thu6c vd kh6ng c6 ttic dung thay tha thu6c chfta

bQnh.

Khilng ditng cho ctic trtdng hqp di ftng vbi ctic thdnh phAn'

Bio quin: Bao qudn noi kh6 16o, tho6ng m5t, tr6nh 6nh n6ng trgc titip chi6u vdo'

Quy c6ch bao g6i:

- Vi 10 vi0n. HQP 3 vi, 5 vi,10 vi'

- Chai 30 viOn, 60 vi0n, 100 viOn'

Thdi hgn sfr dgng:

36 th6ng te tri ngiry s6n xu6t. Ngey sin xu6t vd h4n su dqng ghi trgn nhdn chinh thric cira

sin phAm.

sin xuAt b&i: coNG TY CO PFIAN Dugc PHAM PHU6NG OflNc

Dia chi: L6 7 -dudng 2 - khu c6ng nghiQp T6n Tao - Quan Binh T6n- TP' H6 Chi Minh

C6ng ry chiu tr6ch nhi6m sin phAm: C$NC TY CO PFIAN DUqC PHAM

VINACARE

Dia chi: SO t S ng6ch lgll5 Kim Ddng, phudng Gi6p B6t, qu4n Hodng Mai, TP' He Noi'

L'/ ":v-r .y-. 1

5/ CO PHAN*\ orJrfc pnAhl

,9.r. vrilE

doanh nghiQP

6o'Nc cr,Ar"r ooc
.nrt>t Ta* 6+,rbnf
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