
BỘ Y TẾ

Fax: 0438461530

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

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

Địa chỉ: số 171 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00095/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0438461530

45666/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thần
Khang1

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. Quảng cáo trên các vật dụng di động khác

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: 00033/2018/XNQC
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Kim lfrdn l(fiang
nd rnq effip rAxo cudno s8c xn6e rnix Ktl{H

Thirnh phdn: trl6i viCn chfa
Cao Hgp hoan bi ........... 150 mg
(Tuong duong 1875 mg ddqc tieu)
Cao T6o nh0n ... 30 mg
(Tuong duong 315 mg duqc tigu)
Cao Hdng t6o ... 30 mg
(Tudng dudng t g5 mg duoc tieu)
Soy Lecithin ,........ O0 mg

dgng:
g cuong lUu th6ng
, gi6p du6ng t&m, an

S6ltdgng srldsng:
cho nhfrng ngudi bi

#H# thing, suy nhugc
thdn kinh, ngudi thudng
xuy6n mQt m6i, dau diu

mdt ngri, rr6i nQp, r6i loqn
lo 6u (nghi minh c6 bQnh),
stress, trAm cAm.
- Ngudi lim viQc lao dgng
tri 6c cing th8ng: hgc sinh
sinh viOn 6n thi, nh0ng
ngUdi lao dQng tri oc
nhi6u.

rHUc pxdu eio vE s0c xr6e - uEu uEN

'i

Cao Vi6n chf ......... 25 mg
(Tudng duong 240 mg dugc ligu)
Cao Ngti vi tfi ....... 25 mg
(Tudng dudng 285 mg duqc licu)
udt rim 25 mg
Nicotinamid (vitamin PP)... 20 mg
PhU liQu Lactose, Magnesium stearate...vila d0

Htrdng df,n sfidgng:
- Ngdy u6ng 2-4 viilnfldn x
2lAn/ngiy.
- N€n sr? dr;ng s6n phAm
tru6c b0a in 30 phut.
- NBn srl dgng li€n tr.rc mQt
dgt tU 1-3 th6ng dd c6 k6t
quAtdt.

Ti6p thi bdi vd ph&n ph6i bdi:

fficrrffirDrerrl[lrru-rmrr
Oia ch& 56 171 Ph6 Chira Lang - Phutfig Leng Thuong - Ouin Ddng Da - Ha NQi
OiSn lhoai: 024.38461530 ' 024.37367519 " Fax: O24.g7tS64Ao
Yin olr6nS dai dlOn tiihr ]{am:
ss6-ss7 - H6ng Lr-rnh - Cu XA Bilc Hii - phudng 15 - Quan 10 - Tp-HcM
OiCn thoai: 028.62647169' 028.3977d!r5' Fax: OZO.?57:7O274

THrJOrirc uaAN cnp rnAcu runrEu sAn px^u

san ffi coa: ccE n run rurfo r urc w& If
Dla chl: 818+19 Khu B HoAng CAU - D6ng Oa - He Noi

sen x6t tri: cffi fr cp olu rurl rln rulr lu cC
Oia chi:: LO A2CN1 - C$m cong nghiop lap trung vrla
vA nh6 TU Li6m - Minh Khai - Bec Ti Li6m - Hd Noi

Số HS: 00033/2018/XNQC
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