
BỘ Y TẾ

Fax: 02837978032

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHU VIỆT.

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

Địa chỉ: 38 Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01902/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02837978039

10684/2017/ATTP-XNCB
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THỰC
PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE): NEW
CAO NGỰA CHU VIỆT
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14668/2017/ATTP-XNCB
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THỰC
PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE): NEW
CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT
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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

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: 02656/2017/XNQC



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHU VIỆT 

38 Đƣờng Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.  

-------------- 
 

MẪU NỘI DUNG XIN QUẢNG CÁO 

PHƢƠNG TIỆN QUẢNG CÁO: Quảng cáo trên các website; Quảng cáo bằng băng rôn, Quảng cáo 

bằng màn hình điện tử; Quảng cáo trên báo chí; Quảng cáo bằng biển, bảng, panô; Quảng cáo tại các 

nhà chờ, điểm bán vé xe buýt. 

 

CÔNG DỤNG, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ CÁCH DÙNG CỦA 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE): 

NEW CAO NGỰA CHU VIỆT VÀ NEW CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT 

 

Công dụng: 

- Hỗ trợ giúp nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng.  

- Hỗ trợ giúp bổ sung đạm, axit amin, collagen, omega 3-6-9 và một số chất dinh dƣỡng 

cho cơ thể. 

- Hỗ trợ tăng cƣờng sức khỏe và thể lực. 

- Hỗ trợ giúp phục hồi sức khỏe cho ngƣời suy nhƣợc cơ thể, trẻ em suy dinh dƣỡng và 

phụ nữ sau khi sinh. 

Đối tượng sử dụng: 

- Từ 3 tuổi trở lên. 

Cách dùng:  

- Ngày dùng 2 - 4 lần, mỗi lần khoảng 5-10g tùy theo đối tƣợng sử dụng. 

- Cách chế biến: Thái cao thành miếng mỏng, ngâm vào cháo nóng, canh, súp hay nƣớc 

nóng trên 80 độ C, để nguội, có thể thêm một thìa cà phê mật ong. Hoặc khi nấu cơm, đƣa vào 

trong chén cho thêm chút nƣớc (hấp cách thủy) 10 - 15 phút cho cao tan ra rồi lấy ăn trƣớc bữa 

cơm 10 phút ; 

- Cũng có thể thái lát mỏng 100g cao ngâm trong 1 lít rƣợu 40 độ cho đến khi tan đều, 

uống trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 ngày mỗi ngày uống hai lần mỗi lần 20- 30 ml trƣớc 

hai bữa ăn chính (Lƣu ý: trẻ em chƣa đƣợc dùng New Cao ngựa Bạch Chu Việt ngâm rƣợu); 

* Lƣu ý: 

- Để đạt hiệu quả, trong thời gian sử dụng có thể kiêng ăn các chất tanh nhƣ tôm, cua, 

cá; các chất cay nhƣ ớt, hạt tiêu và đậu xanh, măng.  

Trong quá trình sử dụng nếu có lắng cặn là do bột xƣơng, hoàn toàn không có ảnh 

hƣởng tới chất lƣợng của sản phẩm. 

Hướng dẫn bảo quản:  

Số HS: 02656/2017/XNQC



- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để nơi có nhiệt độ trên 30 độ C dễ bị nóng 

chảy. Cao đang sử dụng, tốt nhất nên bảo quản trong tủ lạnh. 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

 

DUYỆT CHẤP NHẬN MAQUEETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THAY MẶT CÔNG TY 

 

 

Sản phẩm đƣợc sản xuất tại Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tƣ Chu Việt (gọi tắt Chu Việt). 

Sản phẩm có bán tại các chi nhánh sau : 

Tại HCM : 38 Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi.          ĐT: 02837978039 

Tại Hà Nội : 361 Giải Phóng, P. Phƣơng Liệt, Q. Thanh Xuân    ĐT: 02439726186 

Tại Đà Nẵng   : 27 Phạm Văn Nghị, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê           ĐT: 02363752239 

Số HS: 02656/2017/XNQC
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