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---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02436880530

22862/2017/ATTP-XNCB
 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống
lợi sữa MABIO
 

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 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. Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

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: 01547/2017/XNQC



Số HS: 01547/2017/XNQC



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE – VIÊN UỐNG LỢI SỮA MABIO 

1. Thành phần cấu tạo 

Mỗi viên chứa 

 Cao Chè vằng: 200mg 

 Cao Bạch biển súc: 80mg 

 Cao ích mẫu: 80mg 

 Cao Hương phụ: 60mg 

 Cao Tàu bay: 60mg 

 Phụ liệu: Tinh bột, Lactose, Magnesi stearate vừa đủ một viên 

2.  Công dụng: 

 Giúp nâng cao chất lượng & số lượng sữa mẹ 

 Giúp sản phụ phục hồi sức khỏe 

 Giúp thông tuyến sữa phụ nữ sau sinh 

Chú ý: sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

3. Đối tượng sử dụng 

Phụ nữ sau sinh muốn tăng số lượng, chất lượng sữa 

4. Hướng dẫn sử dụng 

Ngày 4 viên,  trước ăn sáng và trước khi đi ngủ, 2 viện/lần 

 Phụ nữ sinh thường: dùng ngay sau sinh và trong suốt quá trình cho con bú 

 Phụ nữ sinh mổ: dùng sau khi mổ 2 ngày và trong suốt quá trình cho con bú 

 Không phải kiêng đồ ăn, có thể sử dụng cùng thuốc tây nếu sản phụ đang phải dùng 

thuốc. 

 

Nhà sản xuất: 

Công ty TNHH Dược Phẩm USAPHA 

Đường TS11, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm 

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Tuệ Minh 

Số 5, phố Nguyễn Công Trứ, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 0943952259 

Số HS: 01547/2017/XNQC
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