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cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 
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                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm chức năng:
dung dịch Coral Calcium

5223/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm
bán vé xe buýt
- Quảng cáo bằng biển, bảng,
panô
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo bằng màn hình điện
tử
- Quảng cáo trên báo chí
- Trên tờ rơi và in ấn trên vật
dụng khác

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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THU. C PHAM CHUC xANc DUNG DICH
,, '' , CORAL CALCIUM

' , Vitamin va kho6ng chdt ld nhfrng ch6t nOn timg cua su s6ng, chring dugc cung
cdp hdng ngiry qua lhfc 5n, nu6c u6ng dC ddng d6n d0 c6 lfc chring ta qu6n di sq cdn

, thi6t thpc su cua no. Cho d6n khi sq thi6u th6n tich lfry lAu dAn theo thoi gian tro
thdnh bQnh,ly,; tuc ia hic sric kho6 suy gi6m nhi6u d6i khi da kh6 mu6n. Hdy cung c6p

,kip thd-irnhfrng gi cc th6 cAn dO c6 th6 phdng ngira bqnh tflt vd c6 mQt sfc khoe vi0n
m6n

Sric kh6e ia vdn d6 ai cflng c]rn ph6i quan tdm, chdm s6c hdng ngdy. Tuy nhi6n, ,.r1;'-.1-1;.'1i:;
c6 th6 ctrti OO 5n hdng ngdy chua cung c6p dir c6c vitamin vd kho6ng ch6t cho co thd.,'.'' , i;,- ,

Viqc b6 sung Vitarnin vd khoSng ch6t ld di6u r6t cAn thi<lt. Tir nhu cAu cham soc suoi- 
: rri'lirlirl'.

- -. : ii' I tt:i'1:-':: ';-
khoe cho mgi ngr"ioi, C6ng ty TNHH Genesis PURE Viqt Nam dd nhap khAu sanil -..,. ',,1{,, 

i r,i..,r

phAm ThUc phAm chric ndng Coral Calcium tir Hoa Kj,. SAn phAm gifp boi bo suc'\..,, , .-- .

khoe, h6 trq mi6n dich vd chim s6c sric kh6e cho ngudi thi0u Vitamin (A,C,D3,E) vd \.1.--.,.=,...,.,

kho6ng ch6t lcanxi, Magi€, Kem, Ddng, Phospho, Kali, Mangan, Cr6m, Selenium,

Boron) nguoi dang trong giai do4n phuc h6i sric kh6e.



Sin phAm thuQc nh6m

Thrpc PhArn Chrfrc Ning

Dung dich CORAL CALCIUM

Thinh phin cdu qo: Nu6c, dudng fructose, b6t canxi, magi6 (chelate), bQt

coral calcium, Ascorbic acid, Orthophosphoric acid, Vitamin E, (Dl-alpha
Tocopherol acetat), h6n hcr-p kho6ng, kem gluconat, vitamin A (phalmitate), Selenium

amino acid chelate, Manganese (chelate), d6ng (chelate), Boron (chelate), vitamin D
(Cholecalciferol), chromium amino acid chelate, E330, E221,8202, hucrng cam vir

hucrng xodi tg nhi6n.

C6ng drJng: Girip b6i bd sric kh6e, b6 sung vitamin vd kho6ng ch6t

du0ng cho co th6, hA trg mi6n dich.

Lwu !,: San phdm nay khdng phdi ld thu6c vd khong c6 tdc dwng thay th€ thudc

ch*a b€nh.

C:{ch dirng: Ngdy dung 30ml ho{c theo hucrng d6n cira chuy€n gia y tC. fOt
nh6t dung duy tri hdng ngdy chung vdi thgc phAm.

Oiii tugng sfr dgng: Ngudi thi6u hpt vitamin vd kho6ng ch6t do ctr6 dg an

ho{c nhu cAu tdng, ngu}i dang giai doan h6i phgc bQnh.

dinh



Bio quin: D6 noi khd tho6ng tranh rinh sdng ning m{t troi. 86o quin trong tri
lpnh sau khi mo nip vd n6n sri dUng trong vdng 45 ngdy. DQy ndp ngay sau m5i tAn

sri dpng. D6 xa tdm v6i cria trd em.

Th6 tictr: 30 floz. Qa6 ml)
H4n sft dung: xem dudi diry chailth6n chai ho{c trdn nhdn s6n phAm.

Xu6t xri: COng ty Genesis PURE, INC. (Utah 8402A, Hoa Kj,).
Nhap kh6u, phOn ptriSi vn chiu trSch nhiQm sin phim:
C6ng ty TNHH Genesis Pure ViQt Nam (Dlc: TAng 7 Tdanhd Oriental Tower,

s6 ZZ+ Tdy Son, qu4n D6ng Da, Hd NOi)
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