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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nén Ích
Thận Vương

Fax: 0438461530
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
3636/2017/STTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:
1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
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ThUc phdm bAo ve sr"rc kh6e - vi6n n6n

Số HS: 00222/2017/XNQC
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Gifp h6 trg girim cric trigu ch6ng vi bidn chrlng crfta suy thf,n nhd:
Phu, fri tiiu thddng xuy€n, ting creatinin huy6't ho{c protein nigu.
Gitip h+n chd sr-i plrrit triin suy th8n trl nhf,ng ngrldi cf ciic ydu td
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Thlmh phAn: M5i vi6n chfa:
Cao Dan sdm 200mg; cao Hoing
mEo 50mg;

k)

150mg; cao Dinh di.nh 150mg; Trdm hridng 50mg; Bach phuc linh 50mg; cao RAu
L-camitine fumarate 50mg; cao M6 <16 25mg; cao Linh chi rt6 l5mg; coenzym e l0 5mg

oditrrgnE.
Dtng cho ngudi bi suy thAn (kd ci ngrldi tI5 loc thdn nhdn tao) vi cdc bQnh nh6n c6 cdc bQnh nguy cd nhrr: Dr{i th6o
thldng' t[ng huydt 6p, vi6m cdu thfn, s6i thfln, lupus, dirng c6c thudc rlQc vdi th{n dd phdng ngila dfin rldn suy thQn.
Hrrdngd6nsrldgng:
- Ngny udng 2-3 viOn/ldn, 2lAnlngiy.

- N6n udng tnrdc bfra An 30 phtit ho{c sau khi in I gid.
- N6n srl dung li6n tuc mQt d$ til 1 - 3 th6ng tty theo b6nh ly hodc theo hudng d6n cria b6c si

"f#i"

Tiep thiva phdn phoi boi:

f 16"X crHE ry rffiis BrItqB Ht,ir i lu - ArBspHfi
'th

f fi f
"ip+

if

0ia chi:

Sr5
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Sin phdm niy kh6ng phii lh thudc vh kh6ng c6 tdc dung thay thdthudc chfra b6nh
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ThUc phdm bAo ve sr.rc khde - vi6n n6n

Số HS: 00222/2017/XNQC

Sin phdm cho

bQnh

nhiln suy thAn, chqy thQn

Mdt qu6 than kh6e manh c6 thd thUc hien nhi6u chtlc n5ng quan trgng nhr,l: loaib6 cac chdt dOc hai
vd ntldc dtl thua trong mdu; di6u ti6t tuqng ndoc trong cd thd duoc can bing; ki6m soat huy6t 6p; tao
h6ng cAu, s&n sinh mQt s6 hormone d6 ouy tri sg s6ng;thQn cdn nhu mQt nha khoa hqc l6i lqc, giup
cdn blng ham lugng axit vA cdc kho6ng chdt trong co thd nhu: mudi natri, canxi, kali, magie dd gi0p
xudng chdc kh6e.
Co rdt nhi6u nguyen nh6n gAy suy th?n: ddi thrio dr.rdng, tdng huydt 6p, vi6m cdu thAn, con l4i la mQt
sd nguyen nhiin kh6rc nhrJ: s6ithQn, lupus ban d6, than bdm sinh, suy tim va cfrng c6 thd la h4u quA
ctia viQc dung ldu daithu6c gAy dQc tinh cao vdithfn (mqt s6 nhom thudc chdng vi6m, khiing sinh...)
Hi6n nay, xu hudng srl dqng cdc sAn phdm c6 ngu6n g6c thien nhi6n, it tdn k6m chi phi dang dugc
nguditin tudng lua chon. Trong do, sAn phdm cho xu hudng nay hiQn co b6n tai c6c nha thu6c
rphdm bAo vO srlc kh6e fch ThAn Vudng.
{pnr{m bAo ve sfc kh6e ich Thdn Vudng la su kdt hgp gi0a c6c thAo dLrgc quf nhu: Dan Sdm,
mf&t y, Linh chi d6, dAnh ddnh, trdm hudng, bach phuc linh, rAu mdo, m6 d6, Coenzym e1O, LIryry SAn phdm co t6c dqng: Ting cudng ch6ng oxy hoa, loiti6u, gi0p bAo ve thAn. H6 tro kidm
trigu chrlng va biSn chtrng cria suy thAn nhu: Phu, diti6u thuong xuy6n, t5ng creatinin huydt
nteu.
TrJ khi xudt hien tai cec nha thu6c tr6n toan qudc, thuc phdm bAo ve sr.tc kh6e fch Thdn Vulong d6
mang d6n tin vuicho rdt nhi6u benh nh6n dd bisuy thin, hodc mdc c6c bQnh co nguy co cao d6n d6n
suy thqn.
Sin phdm thLJc phdm b&o vr9 stJc khde lch ThAn Vudng dang dugc sCr dung rQng r6i cho c6c trudng
hAp bi suy thfn (kd cA ngudi dd lgc thfn nhAn tao) vd nhfrng ngrldi co nguy cd cao nhu bi dai thao
dddng, ting huy6t iip, vi6m cAu thAn, s6ithin, lupus ban d6,.... d6 phong ngua d5n d6n suy than.
Thtlc phdm bAo ve srlc kh6e ich Than Vudng thgc sU ld sAn phdm cho ngrloi bi suy than.
Srin phdm

niykh6ng phii lh thudc,

khdng c6 tdc dung thay thdthudc chfra b*nh.
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