
BỘ Y TẾ

Fax: 0838683487

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ

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

Địa chỉ: EE12, đường Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ
Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00088/2017/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0838683484

35754/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe UBB®
Acailax 1

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, sách, tạp chí, poster và panô ngoài trời cho công chúng.
- Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn
thông khác.
- Hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, vật thể phát quang, vật thể trên không,
dưới nước,
vật thể quảng cáo, vật thể di động khác.
- Phương tiện giao thông.
- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể
thao.
- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật

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.

Số HS: 02820/2016/XNQC



#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 02820/2016/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nhà sản xuất:
Baxco Pharmaceutical, Inc.
Irwindale, CA 91010, USA

Công dụng 
Hỗ trợ tiêu hóa, giúp tái lập cân bằng hệ vi khuẩn đuờng ruột, 
ngăn ngừa đầy bụng, ợ hơi, ăn khó tiêu. 

Đối tượng sử dụng:
 - Người bị rối loạn tiêu hóa: đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu. 

- Người uống thuốc kháng sinh. 
- Sản phẩm phù hợp cả cho người ăn kiêng (muốn giảm 
cân), người ăn chay.

Cách dùng: 
Người lớn, uống mỗi ngày 3 viên, tốt nhất trong bữa ăn 
hoặc theo sự hướng dẫn của Bác sĩ. 

Quy cách: 60 viên/ lọ; 90 viên/ lọ; 120 viên/ lọ; 270 viên/ lọ

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

Lưu ý: không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Nếu bạn 
đang uống loại thuốc nào khác hoặc đang có kế hoạch điều trị 
bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Không tiếp tục 
sử dụng hoặc gặp bác sĩ tư vấn nếu có tác dụng không mong 
muốn xảy ra. 
 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC ĐÔNG TÂY DƯỢC 

TRÊN TOÀN QUỐC

Thông tin chi tiết sản phẩm xin liên hệ
Nhà phân phối:

Công ty TNHH Dược Phẩm Việt Ích Phú
EE12 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Q.10, 

Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3868 3484 - 85 - 86  Fax: (08) 3868 3487

Email: vietichphu@gmail.com

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm số:

35754/2016/ATTP-XNCB cấp ngày 21/12/2016

Thành phần cho 03 viên                                  
Psyllium Seed Husk (vỏ hạt Mã đề) 1000 mg
Chiết xuất Acai  50 mg
Bromelain  41.1 mg
Cascara Sagrada  25 mg
Green Tea (Trà xanh)  25 mg
Papain  25 mg
Betain hydrochloride  25 mg
Gừng (Ginger)  25 mg
Lactobacillus Acidophilus  16.6 mg
Thành phần phụ: Dicalcium Phosphate, Gelatin, Silica, 
Vegetable Magnesium Stearate.

Acailax

Sản phẩm Mỹ

Số HS: 02820/2016/XNQC
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