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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0422605993

33564/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Khương
Thảo Đan1

30732/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Aven2

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: 02578/2017/XNQC



Viêm khớp, thoái hóa khớp là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình 
trạng đau nhức xương khớp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 
xương khớp - vai gáy Khương Thảo Đan với thành phần dịch 
chiết cao địa liền chuẩn hóa kết hợp với Collagen type II giúp hỗ 
trợ giảm cơn đau đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp và tăng 
tiết dịch khớp.

Viên xương khớp vai gáy
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

HỖ TRỢ GIẢM ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP
HỖ TRỢ GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG

•Viêm khớp, đau vai gáy, viêm dây thần kinh
• Hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp
• Hỗ trợ  nuôi dưỡng  sụn khớp và tăng tiết dịch khớp

Viên xương khớp vai gáy
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Viên xương khớp vai gáy

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 02578/2017/XNQC



Địa Liền ................................ 1000mg
Độc Hoạt   .............................. 200mg
Tang Kí Sinh  ......................... 200mg
Ngưu Tất  ................................ 100mg
Phòng Phong......................... 100mg
Đương Quy ............................ 100mg

Thổ Phục Linh ..................................... 100mg
Hy Thiêm   ............................................. 100mg
Xuyên Khung   ....................................... 50mg
Quế Chi   .................................................. 50mg
Collagen Type II  .................................... 50mg
Phụ liệu (Vỏ nang gelatin, tinh bột, bột
talc, Magnesi carbonat) vừa đủ 1 viên

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm khớp, đau 
vai gáy, viêm dây thần kinh.

Dùng cho người bị thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, đau vai gáy, đau thần kinh 
tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, sưng 
khớp, vôi hóa cột sống.

Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 12 tuổi.

Bảo quản nơi khô mát tránh anh sáng trực tiếp

Hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp và tăng tiết dịch khớp.

Uống tăng cường: Ngày uống 2 lần, 2-3 viên/lần sau khi ăn.
Uống duy trì: Ngày uống 2 lần x 2 viên/lần.

Thương nhân chịu trách nhiệm
về chất lượng sản phẩm:

www.khuongthaodan.com

Sản

Số HS: 02578/2017/XNQC



Cục máu đông là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh về tim mạch 
và thần kinh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AVEN với thành phần 
Fruitflow và Lumbrokinase hỗ trợ làm tan cục máu đông trong 
lòng mạch, hỗ trợ phòng bệnh và hỗ trợ phục hồi chức năng cho 
bệnh nhân sau tai biến, tim mạch và huyết khối tĩnh mạch sâu.

CÁC CỤC MÁU ĐÔNG
Hỗ trợ ngăn ngừa và làm tan

 Nguyên liệu được chuyển giao từ DSM

:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 02578/2017/XNQC



Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối, hỗ trợ làm tan cục máu đông trong 
lòng mạch, làm bền thành mạch.

Hỗ trợ hồi phục cho các trường hợp sau tai biến mạch máu não.

Hỗ trợ giúp giảm xơ vữa mạch, nghẽn mạch vành, giảm nguy cơ đau thắt ngực.

Thương nhân chịu 
trách nhiệm về chất lượng 
sản phẩm

2

2

Người bị xơ vữa mạch, huyết khối, nghẽn mạch vành hay đau thắt ngực

Người sai bị tai biến mạch máu não

2 viên/lần x 2 lần/ngày
Duy trì hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú; trẻ em dưới 12 tuổi 
Không dùng cho người bị huyết áp thấp, người suy thận
Không dùng cho người bị rong kinh, đang chảy máu hoặc chuẩn bị 
phẫu thuật

Chiết xuất từ cà chua ...................... 25mg
Lumbrokinase   .................................. 25mg
Resveratrol   ........................................ 10mg

Coenzym Q10 ............................. 25mg
Rutin   ............................................. 25mg
Phụ liệu (Tinh bột, Talc, Magnesium
stearate) vừa đủ 1 viên

Sản

Số HS: 02578/2017/XNQC
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