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

Địa chỉ: Căn 23, Lô 1C đường Trung Yên 11C, khu ĐTM Trung Yên, Phường Trung
Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01882/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0977761966

30333/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuệ Đức Bảo
Ích Can1

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. Hội thảo, hội nghị

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: 01934/2017/XNQC



Số HS: 01934/2017/XNQC



TNIlH

Uii DUC

l-to trg cfuo ng mefi 96{3 f,##, ##f,}, grrc r:fr w#

M6ivi€n chfia:

Cao Drla 96: 150m9 (tuong cfuong 3.759 dutgc lieu)

Cao Don kim: 100m9 (tuong cfr-tong 59 drtoc li6u)

Cao Tiu bay: 100m9 (tuong cfuong 4.59 dr.Ioc li6u)

Cao Ng0 sdc:50m9 (tuong cfuong 2.29 drloc li6u)

Cao Bong bong:30m9 (tudng duong 0.69 duoc liQu)

Tinh b6t, Lactose, Magnesium stearotevtta d0 1 vi€n

H6 tro thanh nhi6t, loi ni6u, giSi d6c vir ting cL/dng chfc ndng gan.

Nguoi m6t m6i, dSng mi6ng, mdn ngfa, n6i mun, ntl6c tidu vlng ctuc, chSn in, s(t cin, vlng
da....

NgLIdi c6 chi s6 men gan cao, xd gan, gan nhi6m mq ngrtdi hay phii s[l dung rrlou bia
Nguoi bivi6m gan do virus, vi6m gan cdp vir mdn
NgrJdi mu6n tdng cUdng chfc ning gan, phong ngila men gan tang cao vi cdc bdnh vd gan.

Ngiy a vi6n, chia 2 ldn, u6ng trUdc in siing vir trr.l6c 5n tdi
Li6u phdng v) duy tri: Ngey 1-2 vi6n
Ndn dUng li6n tuc til 1-3 thSng dd c6 kdt qu6 t6t nhdt
LUu y: U6ng trcl1c on c6 thd gdy cdm gidc an ngon vd mu6n an.
Coo chidt xudt tit 100o/o dttoc li€u Vi1t Nom

XUAT XL, VA THUOF*G Ish{AN e F{Iu TRACFI NHIfillm vE cnAr t$#Ne snru pmAnn;

cONG TYTNHH DUOc PHAM TUE DUc
Cdn 23, Lo lC,DuonjTrungY6n 11C, KhuDTMTrungY6n, P.Trung Hda,
Q. Cdu Gi5y,TP. He NOi.

sAm xu*rrer:
cONGTYTNHH cONG NGHE DUOc PHAM LoTUs
L649M-2, KCN Quang Minh,TT. M0 Linh, Huy€n M6 Linh, Ha NOi
Sdn phdm ndy kh6ng phdi ld thudc vd khOng c6 tdc dung thay thd thudc chua b€nh

TUE I\

Kqmmmffiffi

Số HS: 01934/2017/XNQC
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