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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược phẩm và thương mại Phương Đông

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

Địa chỉ: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01761/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0241.3720.838

6761/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Phương
Đông Đại Tràng1

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. Báo Điện tử, báo giấy, Diễn đàn, Tờ rơi, Facebook.

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: 01770/2017/XNQC
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l. Th:inh l'hiri

Ngrii ti6n 200 mg

I loii so i.r 200 nrq.
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- Npuo'i bi iri0rl clai tri)ng rnin tinh th6 phdn lonu. nirt, nstii)i
dai tri\ng. ngLliri ti0u chay do cdc nguy0n nhAn.
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5.

6.

7.

8.

9.

- TuAn ddu: 2 vidnrlAn x 3 li/ngdy.
- C6c tuAn sau: 2 vi€n/ 16n x 2 lAn/ ngdy.

- Nguoi m[c b6nh du6i 3 ndm: dimg di 1 th6ng. Nguoi mic bQnh tir 3-5

nhm: ding du2 thfung. N6u tr€n 5 nirn tiy theo thoi gian rnic bQnh, co

dia, th6 trang c6 th6 cAn dirng t6i 3-6 thfngho4c dtin khi 6n dlnh hodn

todn.

Hirn sir dqrng: 36 th6ng k6 tiL ngdy sdn xuAt. Ngiry san xu6t ve han sir dqng
, ';.ghl tren nnan san pDam.

s6 xNCB: 67 6t t2017 I ATTP-XNICB

Quy cich tl6ng g6i: I lq 30 viOn.

Bio qu:in: Noi kh6 16o tho6ng mrit, tr6nh 6nh n6ng truc ti6p

Chri f: san phAm ndy khdng ph6i ld thu6c, kh6ng c6 t6c dung thay th6 thu6c

chira bQnh.

Kh6ng dirng cho ngudi m6n cim v6i b6t ki'thdnh phAn nao cua san phdnp-\
Ngudi c6 ti6n sir cl! ring t6m, cra, cit, ba ba...cdn dC phdng cli ilng v6i sAnv$
phAm ndy.

tO.Siin phirn cria:

coNc rY TNHH DrIqC PHAM VA THTIONG MAI PHUONG
Efa chi: Cgrn c6ng nghiQp Hap Linh, phudng Hqp Linh, TP. Bic Ni
Bic Ninh.

11.Co's6'siin xuit:
CONG TY TNHH DUOC PHAM VA THUONG MAI PHUONG DONG
Dia chi: Cun.r c6ng nghiep Hap Linh, phudng Hap Linh, "t'P. Bdc Ninh, Tinh

Bic Ninh.

12. Co sd'phin ph6i:
CONG TY C6 PHAN DUOC PHAM AN CH;.U
Dia chi: 56 134 LC Lai, P. Nguy6n Trai, Q. Hd D6ng, TP. Hn N6i
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