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Số:  00943/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0977761966

10732/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức
Thận Khí Khang1

15063/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức
Khớp Nữ2

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. Hội thảo, hội nghị

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: 00995/2017/XNQC



Ti6n"x d6m mhidu

Tt{nru F{s G NHru

xr+r G
Số HS: 00995/2017/XNQC



Cao D6 clen ............ ....... 170m9 (ttlong duong 6.89 dr-roc li6u)
Cao Cdu tfch ............ .......70m9 (ttrong dutong 39 duroc li6u)
Cao Hir thO 6 cf6.............. 70mg (tr-tong duong 3.359 duoc li6u)
Cao C6i xay.....,....... ....... 30mg (trtong duong 1.389 drtoc li6u)
Cao Qu6 chi .............. ..,.. 30mg (tuong dtrong 1.389 duoc liQu)

Tinh b6t, Lactosse, Magnesium stearate vita d0 1 vi€n

Bd khihuydt vi th6n dudng, manh g6n c6t. Girip llm gi6m tidu c[6m, clau m6i ngang thdt lung
do suy gi6m chfc nang thfln.

Ding cho ngudi bi suy giSm chfc ning th6n: ChAn tay lanh, Clau m6i ngang thSt lung, cfi tidu nhi6u
ldn vbo ban cf6m.

Ngdy u6ng 1 ldn, u6ng 4 vi6n v)o budi t6i truoc khi di ng0.
N6n dung 1 li€u trinh trl2 - 3 thdng ef6 dat hieu qu6 t6t nhdt.
LrIu yi: Kh6ng dirng cho phu nr,f c6 thai vi cdc tfdi ttldng di rlng vdi c5c thdnh phdn c0a sdn phdm.
Sdn phdm dugc sdn xudt 100o/o thdo duqc Vilt Nom, theo quy trinh an todn, cd thd s(t dung ldu ddi t6t
cho sfic kh6e.

SAN PHAM CUA: CONG TY TNHH DUOC PHAM TUE DUC
Dia chi: Cdn 23, LO 1C, Dudng Trung Ydn 1 1C, Khu DTM Trung Y€n, Phrtong Trung Hoa, QuAn Cdu Gi5y,
Thanh phd H) Noi.
SAN XUATTAI: CONG TY TNHH CONG NGHE DUOC PHAM LOTUS
Dia chi: L649M-2, KCN Quang Minh,TT.Quang Minh, Huy6n M6 Linh,Thinh ph6 Hi N6i.

Sdn phdm ndy kh6ng phdi ld thu6c va khOng c6 tdc dung thay thd thudc choa b1nh

Thu. c phdm bdo vQ st?c khde

Số HS: 00995/2017/XNQC



C PHAM

t ia'Y.l?-4 B+N CO B!

VIENN DA KHOP
DANGTHAP KHOruG?

a

H6 tro lom gidm cdc fiiAu chttng ilau, stng
cttng do vidm ilo khtp dgng thdp gfiy ra.

Q) 1800.6805 (mi6n cu6c)
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tro ldm gidm coc triilu chtlng dou, sfing,

ctlng do viim ila khop dgng thdp gay ra

ruAutt ptAt't

M6ivi€n chfa:
(ao Diy dau xuong... .... 100m9 (tuong tluong 4.89 duoc li6u)

(ao Huy6t ding .........., .100m9 (trrong drlong 49 drldc li€u)

Cao Lii |dt............... ........ 90mg (tuong duong 3.69 duoc li0u)

Cao Xdu hd d6 .......... ..,...,90m9 (trlong duong 4.959 duoc liEu)

[ao Don ch6u chdu ........ 80mg (tuong duong 39 duoc lieu)

Go (6 xu0c............ ........80m9 (tuong duong 4.59 duoc li0u)

Iinh bot, Lactose, Magnesium stearate vtta d0 1 vi€n.

(oNG DUNG:

H6 tro l)m gidm cilc tri0u chrlng rlau, stlng, cring do vi€m da khdp dang thdp giy ra.

odrTU0NG sr] ounc:
Dtng trong cdc trudng hop sau:

- Ngrldi bi vi0m da khdp dang thdp, co c6c bidu hiOn vd khdp nhU: Dau nhrlc xUdng

khop o hai ddu gdi, khdp ngon tay, khdp ban ngon tay, khdp cd tay, khdp ban ngon

chan, cd chdn, cfng khdp budi sing, sUng dau, nhUc m6i, kh6 van dQng, khO khdp,

dinh khdp.

- Ngrldi bi dau khdp dai ding, dau khdp nflng th0m theo thdi gian, khdp srJng dau

khi va cham.

cAcH ouruc:

Ngiy udng 2 ldn, m6i ldn 2 vi€n, u6ng viro budi siing vir buditdi truoc khi di ngri.

N0n dung li€n tuc 1-2 thiing dd co hi€u qui trdt nhdt

Sin phdm duoc sdn xudt tit 100% th6o duoc Vi€t Nam, theo quy tr)nh an toirn, co thd sfi

dung ldu diritdt cho sric kh6e.

-Trong vdng 3 tudn kdtukhi bit ddu sfidung sdn phdm, ngrroi dung cd thd bi dau l6n tai

vtrng bi tho;ii hda hoic lan sang cdc vtrng khdc, Day lir bidu hi0n tcit cho thdy su d;ip fng

c0a cothdvoisdn phdm.

- Ngudi dirng khOng n0n bd u6ng s6n phdm, c6 thd giim lidu dung xucing con 2 vien/ ngiy

cho den khi cothddodau.
Bio Quin: Dd noi khd miit, trdnh iinh sdng tructi6p"

Thoi h-an sft dung: 36 thiing kd tu ng)y sdn xudt.

Ngly sdn xuil vir han sti dqng xem tr0n v6 hop,

Xudit xti vir thuong nhin chiu triich nhi0m vd chdt luong sin phdm:

cOruc TY TNHH DUdc PHAM ruE oUc
Cin 23, Ld 1 

(, Duong Trung Y€n 1 1 (, Khu DTM lrung Yen, PhUdng Trung Hda, Quan tdu Gidy, IP. H) Noi

5dn xu5t tai: CoNG TY TNHH CoNG NGHE DUOC PHAM tOTUs

#86
D6nq y .hin truyitl

Minh,IT. Quanq Minh, H. M€ Linh,TP. Ha NOi

Sdn phdm nity kh\ng phdi lo thudir vd khing cd tdc dung thay thdthudc chuo b\nh
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