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Fax:

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC KIÊN MINH

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

Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01932/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0293847838

29530/2017/ATTP - XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ích áp cao1

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 nghị, hội thảo, tờ rơi công chúng, báo điện tử, Internet, kệ giá trưng bày,
thùng xe di động, phương tiện giao thông, nhà chờ sân bay, xe buýt, bến tàu xe

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: 02658/2017/XNQC



 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

ÍCH ÁP CAO 

 

Thành phần: 

Trong 1 viên 200 mg: 

Cao giảo cổ lam (Gynostemma 

pentaphyllum)…80mg 

Cao Vương tôn (Gnetum 

montanum)…50mg 

Tinh bột Giảo cổ lam…60mg 

Phụ liệu: chất chống đông vón (E553 iii), 

chất làm bóng (E905 ci) 

Khối lượng tịnh: 60g 

 

 

Công dụng: 

Hỗ trợ giảm cholesterol máu, giảm mỡ máu, hỗ trợ hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, huyết 

áp cao 

Đối tượng sử dụng: 

Người bị Cao huyết áp có nguy cơ tai biến 

Người có tiền sử tai biến mạch máu não 

Hướng dẫn sử dụng: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 10 viên. Nên uống trước bữa ăn 30 phút 

hoặc sau bữa ăn 1 giờ. 

Bảo quản: nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp 

Sản xuất và phân phối: 

Công ty TNHH Thảo Dược Kiên Minh  

Địa chỉ: thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại liên hệ: (84-216) 3 541 383 / 0869 289 838  

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