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Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Viễn Bằng

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

Địa chỉ: Số nhà 261 Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00307/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 37950945

45668/2017/ ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Big BB1

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. tờ rơi trong hộp sản phẩm, vật thể trên không, facebook, trên 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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00028/2018/XNQC
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L Tr,tANn pnAru cAu rAo
M6i g6i chfia:
cao Hoirng ky 300m9 (tudng dLjdng 1350mg duqc tieu)
cao Hodi sdn 120m9 (tudng dljdng 420mg duqc licu)
Cao Di6p cdr 50mg (tuong dUong 375mg duQc tigu)
Lysine (dudi dang L-Lysine hydrochloride) SOmg
Taurine 50mg
lmmuneGamma@ 25mg
K6m (dddi dqng Zinc gluconate) 1,5m9
Phu lieu dLrdng kinh.. vua drj

ll. C*hlfr *arf\,S .

Gi6p tr6 5n ngon, c6 mOt ho tieu h6a kh6e manh, tang d6 khdng, tdng khA nang hio
thu dudng chdt, hd tro c6c trudng hQp logn khudn sau khi dung kh6ng sinh.

,t "w&tretqr*e s# ngrue
- T16 trong thdi ky cai sfra, thdi ki/ moc rdng, tr6 hay 6m vdt, vi6m dddng h6 hdp hay
phAi dUng khdng sinh, t6i ph6t theo mira, thay Odi tnOi tidt.
- T16 bi6ng dn, hay non trd, k6m hdp thu, rdi loqn ti6u hoa do loqn khudn dddng
ruQt.

T16 suy dinh dU0ng, chfm l6n.

tv. HtJ#r{G pAn* st} Dr,.fr*& vA nAo euin:
*HU6ng ddn sfi dgng:
- T16 tren 2 tudi: 4 goi/ngay, chia 2 ldn.
-T16tU6-24thiingtudi: z-4g6ilngdy,chia2ldn(h6i yki6nbiics!/drlgcs!tru6c
khi dung).
- Pha cing 15 - 30ml nLldc dm. NOn u6ng trudc 6n 30 phut hogc sau dn 01 gid.
- N6n cho tr6 dirng ti6n tuc trl 1 - 3 thdng od oat dugc kdt qu6 tdt ntrdt
*B&o quin: Dd noi kh6, thodng, nhi6t,dg dudi 30 dg C, trrdnh 6nh ndng trr.rc ti6p.

Thgc ph#.m khAng ph&i la thudc, khAng ca tdc dung thay th6 tfzudc chka b€nh
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