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Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức
Hòa, Long An
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Số:  00435/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0723817117

3774/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Delfina1

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 trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác

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: 00351/2017/XNQC



ĐỀ CƯƠNG PHÂN CẢNH QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH 

DELFINA 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 

 

MÔ TẢ HÌNH ẢNH LỜI THOẠI 

Hình ảnh những người phụ nữ bị sạm da, 
nám má 

 
Hình ảnh những người phụ nữ trong môi 
trường bụi bẩn, nắng với vùng da bị nám  
 
Người phụ nữ cầm ô, người phụ nữ bị nám 
má. 
 
 
Hình ảnh cô gái bị nám nhiều.  
 
 
 
Hình ảnh ông già trong nhà cổ, nhà máy 
với dây chuyền sản xuất, hộp thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Delfina 
 
 
Hình ảnh những người phụ nữ vui vẻ với 
làn da được cải thiện. 
 
 
 
Hình ảnh sản phẩm  
 
Chữ hiện: Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược 
phẩm Nhất Nhất. Cụm Công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
 

 ạ  da, n      là biểu hiện của r   
l ạn t ng  ắ  t  da  

 
Ng y n n  n   n ng à  có thể d  nắng, 
 ụ   ẩn,   a   ất 
 
Bên trong có thể d  gan, t  n   y y  , 
r   l ạn nộ  t  t, là  g ả  đà  t ả   ắ  
t  da  
 
T   động tạ     , ng à  da   ỉ là tạ  
t ờ .  Để giúp giảm sạm da, nám má 
hiệu quả cần          và tác động từ 
sâu bên trong, tránh n         t ể lan 
rộng và t   ,      ơn  
 
Từ công thức gia truyền uy tín, sản xuất 
tại nhà máy hiện đại của Công ty Dược 
phẩm Nhất Nhất, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Delfina 
 
Giúp bổ  an t  n, bổ huy t, dưỡng 
nhan, cân bằng nội ti t, cả  t  ện đà  
t ả   ắ  t  da từ sâu   n tr ng, là  
g ả  n     ,  ạ  da, dưỡng da   ng 
 ịn, trẻ tr ng, giúp t    ượt  à  
 
D l  na     da   ng  ịn  
 
Sản phẩm này không phải là thu c, 
không có tác dụng thay th  thu c chữa 
bệnh. 
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