BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 01618/2017/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty Cổ phần sản xuất và truyền thông Trang Việt
Địa chỉ: Số 9, ngõ 62 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0985828177
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Fax:
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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PreVIPTEEN 2

28284/2017/ATTP-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
7. Quảng cáo trên xuất bản phẩm, sản phẩm in.
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.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01791/2017/XNQC
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Mỗi gói cốm chứa:
Mỗi gói cốm chứa: Menaquinon-7(MK7)(1,25mcg),Vitamin D3(300UI),
Calci Carbonat (dạng nano)(250mg), Kẽm Oxyd (dạng nano):1,0mg,
Magie oxyd (125mg), Acid Folic (300mcg), DHA(11mg), Immune Alpha
(250mg), Colostrum - sữa non (100mg), FOS (250mg), thành phần khác:
đường, tá dược…vừa đủ 1 gói.
Công dụng:
Bổ sung Calci và các dưỡng chất thiết yếu nhằm hỗ trợ phát triển chiều
cao, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe cho trẻ em đang phát triển.
Đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng chiều cao. Giúp tăng cường sức đề
kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.
Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên
1. Trẻ đang phát triển, cần hỗ trợ phát triển chiều cao, đang trong thời kỳ
mọc răng và thay răng
2. Trẻ em bị còi xương, chậm lớn, gãy xương, hư hỏng răng.
3. Trẻ em hay bị ốm vặt, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp hoặc mắc một
số bệnh mãn tính.
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Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
- Trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi: Uống mỗi lần 1 gói, ngày 1-2 lần. Trẻ em
từ 6 tháng đến 2 tuổi nên hỏi thêm ý kiến của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh
dưỡng trước khi sử dụng
- Trẻ từ 5-9 tuổi: Uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần. Nên uống trước bữa ăn
30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Có thể sử dụng hàng ngày và thường
xuyên để thu được hiệu quả cao nhất
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp
Để đạt hiệu quả tối đa, cần kết hợp với việc ăn uống đủ dưỡng chất, sinh
hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Lưu ý: Sản phẩm có bổ
sung vitamin K2 (MK7), nên hỏi ý kiến nhân viên y tế hoặc dinh dưỡng
khi sử dụng cùng 1 số loại thuốc như thuốc chống đông máu.
Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh.
Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA Địa chỉ: : 116 TRẦN
BÌNH – TT VIỆN 19/8 – CẦU GIẤY – HÀ NỘI Địa chỉ giao dịch: Số 9,
đường Hàm Nghi (kéo dài), phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà
Nội. Điện thoại: 024-35376763 / 35376764 Fax: 024-35376765
Sản xuất tại : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM
Địa chỉ : Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà
Nội
Điện thoại: 02435.841.213
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