
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt

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

Địa chỉ: Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00200/2016/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0437821781

26769/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ho BỔ
PHẾ1

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

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: 03001/2015/XNQC



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

Tài liệu thông tin dành cho công chúng

TRANG 1

Tài liệu thông tin dành cho công chúng Thực phẩm bảo vệ sức khỏeThực phẩm bảo vệ sức khỏe

TRANG 2

Siro ho
Siro ho

THÀNH PHẦN: Mỗi ống 10ml chứa

QUY CÁCH: Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml
CÔNG DỤNG: 
Giúp bổ phế, ấm họng, giảm triệu chứng ho trong các trường hợp: ho gió, ho khan, rát 
họng, ho lâu ngày, ho do thay đổi thời tiết, ho do lạnh, viêm họng.
ĐỐI TƯỢNG:
Dùng cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn bị ho: ho gió, ho khan, rát họng, mất tiếng, ho do 
lạnh, viêm phế quản, ho do thay đổi thời tiết.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cách sử dụng:
- Trẻ em từ 2-7 tuổi ngày 2 lần, mỗi lần 5ml hoặc 1 thìa café (5ml).
- Trẻ em từ 7-14 tuổi ngày 2 lần, mỗi lần 1 ống hoặc 2 thìa café (5ml).
- Người lớn ngày 3-4 lần, mỗi lần 1 ống hoặc 2 thìa café (5ml).
Mỗi đợt dùng từ 7 - 10 ngày.
CHÚ Ý: 
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Trẻ dưới 24 tháng tuổi sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc người có 
chuyên môn. 
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng. 
TIÊU CHUẨN: TCCS
HẠN DÙNG: 03 năm, kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
Đ/c: KCN Thanh Oai - H. Thanh Oai - TP. Hà Nội

Giúp bổ phế ấm họng

Giảm triệu chứng ho

Bạch linh:.........................................40 mg      
Omai:...............................................83 mg
Bán hạ (khúc):..................................83 mg      
Cát cánh:.......................................167 mg
Bách bộ:.........................................167 mg     
Thiên Môn:.......................................53 mg
Bạc hà diệp:.....................................33 mg      

Tô diệp:............................................67 mg
Hạnh nhân:......................................67 mg     
Tỳ bà diệp:.......................................40 mg
Sinh khương:...................................33 mg      
Kim ngân hoa:................................167 mg
Cam thảo:........................................83 mg
Phụ liệu: đường, nước, nipazil, nipasol, hương liệu vừa đủ 10ml

Số xác nhận quảng cáo:....../...../XNQC-ATTP ngày.....tháng... năm.....
Tài liệu gồm 2 trang.Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem trang 2
In tài liệu ngày.......tháng........năm.........

Số HS: 03001/2015/XNQC
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