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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

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

Địa chỉ: Thửa đất số 24, Lô 06 khu 4.1CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Phường Phương Liệt, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00727/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 3668 6938

18340/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Antrinano
Plus1

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 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
7. Quảng cáo trên áp phích, poster, tờ rơi, tài liệu trong hội nghị - hội thảo Quảng
cáo trên ô dù, các vật liệu ngoài trời Quảng cáo trên quầy kệ, trên phương tiện giao
thông, các dụng cụ vật liệu, chất liệu có thể in ấn (áo mưa, bút, túi sách, cốc, chén)

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: 00744/2017/XNQC



HỖ TRỢ
GIẢM TÌNH TRẠNG

• Đau do trĩ
• Chảy máu do trĩ
• Sa búi trĩ
• Giúp tăng sức bền thành mạch

www.antrinano.com

HỖ TRỢ GIẢM ĐAU RÁT, CHẢY MÁU DO TRĨ

Thành phần: Mỗi viên nén chứa: 

Tiếp thị và phân phối bởi: 
CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Thửa đất số 24, Lô 06 khu 4.1CC tuyến phố
Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 04 3668 6938  Website: www.cvi.vn

Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP
CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE
Địa chỉ: Thôn Đô Quan, xã Quất Động, 
huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Công dụng:
• Giúp hỗ trợ làm giảm các tình trạng đau, chảy máu, sa búi trĩ và các biến chứng xuất huyết do trĩ 
gây ra, giảm táo bón, hỗ trợ tiêu hóa.
• Giúp bảo vệ và tăng sức bền thành mạch, giảm nguy cơ giãn tĩnh mạch.

Đối tượng sử dụng:
Người bị trĩ (trĩ ngoại, trĩ nội, chảy máu do trĩ,  giảm tái phát trĩ sau khi phẫu thuật), đau rát hậu 
môn, táo bón.

Hướng dẫn sử dụng:
• Người bị trĩ: Uống 2 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.
• Giảm táo bón, tăng cường sức bền thành mạch và hỗ trợ tiêu hóa: Uống 1 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.
• Mỗi đợt sử dụng từ 2 - 4 tháng và có thể tiếp tục sử dụng nhắc lại 2 - 3 đợt trong năm.
Lưu ý : Hạn chế uống rượu bia, ăn thức ăn cay nóng đối với người bị trĩ và táo bón.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 300C, để xa tầm tay của trẻ em.

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

Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên sản phẩm.
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên.

Cao hạt dẻ ngựa chuẩn hóa............100 mg
(Horse Chestnut Extract)
Nano curcumin......................................30 mg
Cao diếp cá..........................................450 mg
Cao đương quy......................................50 mg

Rutin................................................15 mg
Chiết xuất cam đắng.............100 mg
(Citrus Aurantium Extract)
Phụ liệu: Tinh bột, talc, magie 
stearate vừa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn: TCCS
XNCB: 18340/2016/ATTP-XNCB

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo - Số: xxxxxx /XNQC-ATTP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 00744/2017/XNQC
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