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21301/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold
Fast1

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 poster, tờ rơi, tờ dán, áp phích. Quảng cáo trên sản phẩm in;
trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử; hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; hội
nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao;
người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; quy hoạch quảng cáo
ngoài trời.

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: 02572/2017/XNQC



Với bộ 3 thành phần sản xuất với công nghệ hiện đại:
Nano curcumin: Ứng dụng công nghệ Nano-Micell
DGLE PE 3-6  (Chiết xuất deglycyrrhizinated licorice)

HIỆP ĐỒNG TÁC DỤNG
 “HỖ TRỢ GIẢM ĐAU, LÀNH VẾT LOÉT NIÊM MẠC DẠ DÀY”

Sản phẩm dành riêng cho người bị
Viêm loét dạ dày cấp
– Đợt cấp của Viêm loét
dạ dày Mạn tính.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

CumarGold Fast - “Trợ lý dạ dày, trợ sức thành công”

CumarGold(*) nay có thêm CumarGold Fast hiệu quả hơn
Dành riêng cho người bị viêm loét dạ dày cấp tính.

CumarGold Fast - “trợ lý dạ dày”
Hỗ trợ GIẢM ĐAU, LÀNH VẾT LOÉT NIÊM MẠC DẠ DÀY

Gọi ngay TRỢ LÝ DẠ DÀY:  1800 1796

Quy cách đóng gói: 3 vỉ x 10 viên nang 
Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 1 giờ.
• Giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cường sức khỏe: 
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 01 viên/lần x 01 - 02 
lần/ngày  
- Trẻ em dưới 12 tuổi: 01 viên/lần/ngày                                         
• Người đang bị viêm loét dạ dày cấp và mạn tính, phục hồi 
bệnh. 
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 02 - 03 viên/lần x 02 – 03 
lần/ngày     
- Trẻ em dưới 12 tuổi: 01 viên/lần x 2 lần/ngày  

Thành phần: 1 viên nang cứng chứa:

Nano curcumin .........................................................................150mg 
Chiết xuất cam thảo DGLE PE 3-6:1 (Glycyrrhiza uralensis)...100mg
Gel Lô Hội PE 5% (Aloe vera)..............................................10mg
Piperin...............................................................................0,3mg
Phụ liệu vừa đủ 1 viên: Vỏ nang gelatin; chất độn (460(i)); chất 
chống đông vón (530,553(iii)).

Công dụng
• Giúp giảm ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị, viêm xung huyết dạ 
dày, làm nhanh lành vết loét, tái tạo và phục hồi niêm mạc dạ dày 
bị tổn thương.  
• Giúp hỗ trợ chống oxy hóa, hạn chế tác nhân gây đau dạ dày, 
tá tràng. Giảm nguy cơ tái phát và biến chứng của viêm loét dạ 
dày, tá tràng.  
• Tốt cho phụ nữ sau sinh. 

Đối tượng sử dụng
• Người viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mạn tính. 
• Phụ nữ sau sinh. 
• Người có nguy cơ hoặc đang mắc các bệnh ung bướu 
đường tiêu hóa. 

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
Không nên dùng cho phụ nữ mang thai 

Tiêu chuẩn: TCCS
XNCB: 21301/2017/ATTP-XNCB

Tiếp thị và phân phối:
CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Thửa đất số 24, Lô 06 khu 4.1CC
tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân,
P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Tel: 0243 668 6938  /   1800 1796  

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX
Số 358 Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Sản xuất tại nhà máy dược phẩm số 2:
Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Hỗ trợ GIẢM ĐAU, LÀNH VẾT LOÉT 
NIÊM MẠC DẠ DÀY

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(*) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold
là sản phẩm của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI

Nguyên liệu Nhập khẩu Na turex – USA
Aloe Vera Gel (Chiết xuất Lô Hội đông khô 200:1):

Nguyên liệu nhập khẩu N a turex - Phá p

Số HS: 02572/2017/XNQC
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