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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0902910055

34405/2017/ATTP-XNCBThực phẩm Bảo Vệ Sức khỏe :
HAMOMAX1

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. Tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang, các vật dụng quà tặng: áo, bút, cốc chén....

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: 02582/2017/XNQC



HỖ TRỢ HẠ MỠ MÁU - BỀN THÀNH MẠCH

HAMOMAX
    HỖ TRỢ HẠ MỠ MÁU - BỀN THÀNH MẠCH

Hỗ trợ hạ mỡ máu - Bền thành mạch

100% Thảo dược

Công dụng:

Hỗ trợ hạ mỡ máu, 
giảm mỡ trong gan, hỗ trợ hạ huyết áp. 
                       Hỗ trợ tăng tính bền thành mạch máu, 
 hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch,
 cao huyết áp, tai biến mạch máu não 
 do mỡ máu cao.

Thành phần mỗi viên nang Hamomax 500 mg:
 - Cao rễ Nần nghệ (Dioscorea collettii): .................360 mg
 - Cao lá Đỏ ngọn (Cratoxylum proniflorum): ............50 mg
 - Cao Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum): .....80 mg
 - Cao nụ hoa Hòe (Styphnolobium japonicum): ...........5mg

Công dụng:
        - Hỗ trợ hạ mỡ máu,giảm mỡ trong gan, hỗ trợ hạ huyết áp. 
        - Hỗ trợ tăng tính bền thành mạch máu, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim  
          mạch, cao huyết áp, tai biến mạch máu não do mỡ máu cao.
Đối tượng sử dụng: 
         - Người có mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, người béo phì. 
          - Người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch,     
          nhồi máu cơ tim, tai biến.
Cách dùng:
        - Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nần nghệ 
(Dioscorea collettii) 

  

  Số: 34405/2017/ATTP-XNCB

Nhà SX: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính: Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 02439332607 /Fax: 024.3972.8753 
Địa điểm sản xuất: Công Ty Cổ Phần Dược Khoa - Chi nhánh Thái Nguyên
Địa chỉ: Xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Công Ty CP Phát Triển Thảo Dược Việt Nam
Tel: 0902910055  – http://vinherb.com

Địa chỉ: A13, Nơ 4, Khu đô thị mới Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
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