BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 01623/2017/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 03 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

Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vindermen
Plus

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
28285/2017/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: 01790/2017/XNQC

Số HS: 01790/2017/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VINDERMEN PLUS

Thành phần: Mỗi viên chứa:
Cao Blueberry 25% OPC

90

mg

Ginkgo biloba

57,5

mg

Natri chondroitin sulphat

100

mg

Fursultiamine

50

mg

Riboflavine (vitamin B2)

5

mg

Thành phần khác: magie stearat, Tinh bột mỳ,
talc vừa đủ 1 viên
Công dụng:
Giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh và cải thiện tình
trạng tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, cải thiện các triệu chứng tiền đình do thiểu
năng tuần hoàn. Hỗ trợ giảm đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau
do thoái hóa xương khớp.
Đối tượng:
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Số HS: 01790/2017/XNQC

- Người bị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, bị các biến chứng thần kinh và mạch
máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid.
- Người bị thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với biểu hiện hoa mắt,
chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu.
- Người bị thoái hóa xương khớp, viêm dây thần kinh, thấp khớp, người già
thoái hóa mắt
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần sáng và chiều
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
Chú ý: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, bị rong kinh. Người đang
chảy máu không nên dùng.
* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa
bệnh.
• Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Quy cách bao bì: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VINH GIA
Địa chỉ: 116 Trần Bình, TT Viện 19/8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.35376763/04.35376764

Fax: 024.35376765

Địa chỉ giao dịch: Số 9, đường Hàm Nghi (kéo dài), phường Mỹ Đình 2, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM
Địa chỉ: KCN QUANG MINH – MÊ LINH – HÀ NỘI
Điện thoại: 02435.841.213
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