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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: số 171 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01807/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0438461530

38308/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng
Thống Phong1

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 các phương tiện di động khác

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: 02070/2017/XNQC



/a,UJ,

il
*\
\q

cCIrvo rv
rniicH nttidu H0u t4x

orjdc rHA"nl Hd tr{ cho nhilng ngddi bi Gft

rycqo

{
z

mN\
H,IM
i#Y;)g

sinphdm y
(6 ngudn gdc
, t&thi€n

nhi€n

*

* ilGUOil GdC THIEil ilHIEil
t_* H0 TRd GHO ]IHU]{G ]IGUOI BI GUT
* '- , ,# Ho TRO GIIIP GfiM cAG THCU cntfilG

OAU DO GUT

* H6 TNg GIuP ilGAil ilGUA r[I pnAr

c01t oAu D0 G0T

Số HS: 02070/2017/XNQC



tr$ cho nhflng ngrldi'bi Gft
Xa hOi ngiy cirng hiQn dqi, chdt

luqng cuQc s6ng ngiy cing ning cao,
nhi6u ngudi srl dung qu6 nhi6u c6c
m6n 6n Ud OuOng dE d5n d6n cdc vdn
d6 v6 srlc kh6e. MQt trong sd 0O ld tri€u
chfng G0t.

Ngudi b! GUt thudng sung, dau vi
kh6 khtrn trong di lqi, sinh hoat ce
nhin, Anh hudng d6n c6ng viQc vi
chdt luqng s6ng. Chinh vi th6, dd
phdng ngUa G[t, tru6c ti6n ch6ng ta
ph&i tU di6u chlnh chd d0 6n udng sao"
chophir hqpvdinhu c6u c0acoth6.

/ .ct viQc s& dr,rng c6c sAn phdm thgc
rn[cuttt -ui-' ^--.,^ -!.^ L z 1,-4 ^L-.,^ -,--J{"l|ll'pndm chrlc n6ng h6 trq chfc neng

*\ o'|%Ung 
duqc nhi6u nsrrdi lga chqn srtl\ / r,urlg Lruvu rlrilliu ttgu(,t tqta uilvtt Du

N dung. Mgt trong s6 c6c thgc phdm
\Qdrtc ndng hiQn c6 tr6n thi trrtdng li

THANH PHAN:
Gao Ba kfch ........ .. 85mg
(tudng duong 470m9 duqc lieu)
Cao Nhiu 85mg
(tudng duong 325m9 duqc lieu)
Cao Nhe n6i.......... 75mg
(tudngduong 485m9 duqc lieu)
CaoTh6phUclinh......... 75mg
(tudng dudng 360m9 duqc ligu)
CaoTrach t4............ 70mg
(tudng duong 315m9 duqc lieu)
Cao Ha khOthAo ...65m9
(tuong duong 340m9 duoc lieu)
Cao Hoing b4........ 55mg
(tudngduong 360m9 duqc lieu)
Phu li$u: Magnesium stearate, Tinh bQt bdp
vitadrl

coNG DUNG:
- H6 trq girip t6ng cudng chrlc ning gan thfn,
girip gi&m n6ng d0 acid uric m6u
- H6 trq gi&m triQu chrlng do vi6m g0t (gout),
girip giAm nguy cd cdn grit cdp t6i ph6t.

DAruoNe sfiouxo:
Dirng cho ngudi m6c bQnh g0t cdp, mgn tfnh,
acid uric m6u cao.

HUONG of,u s0oUNG:
- Ngny udng 3ldn, m6i ldn 3 vi6n. Sau khi c6
k6t quA u6ng duy tri ngiy 2 l6n, m6i ltn 3 vi6n.
. U-6r-rg trudc b0a 6n 30 ph0t ho{c sau khi6n 1

tt Uc phdm chrlc ntrng Vi6n nang
Hodng Thdng Phong do c6ng tyTNHH
DuOcphdm AAu phen phdi.

HoAng Th6ng Phong dirng cho
ngudi bi G0t cdp, man tinh, acid uric
m6u cao. Thtc phdm chrlc nlng
Hoing Thdng Phong h sU ph6i hgp
c0a nh0ng thinh phdn co ngubn g6c til
thi6n nhi6n nhrJ: ilqch tA, nhg n6i, ba
kich, hq kh6 thAo, th6 phrJc linh, nhdu,
hoing be. H6 @ giAm c6c triQu chrlng
dau do Grit (th6ng phong), ddng thdi
h6 W gi0p ttrng cudng chrlc ndng gan
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