
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY VY VIỆT NAM

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

Địa chỉ: Số 65, tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái
Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00489/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0985451501

283/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên Tăng
cân Hoa Bảo1

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00396/2018/XNQC



SỐ XNCBSP: 283/2018/ÐKSP

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM 
Ðịa chỉ: Lô 41 C2, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY VY VIỆT NAM
Ðịa chỉ: Số 65, tổ 11, Phường Phan Ðình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

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

THÀNH PHẦN
Trong 1 viên nén có chứa: L-lysine.HCL (350mg), 

Whey protein (đạm thủy phân từ sữa (100mg), Cao men 
bia (100mg), Chiết xuất tảo Spirulina (50mg), Tryptaphan 
(20mg), Magie gluconate (15mg), Kẽm gluconate (10mg), 
Vitamin A (250IU), Vitamin C (10mg), Vitamin B1 (3mg), 
Vitamin B6 (1.5mg), Vitamin B12 (1mg), Phụ liệu: Magie 
sterat, talc
CÔNG DỤNG

Hỗ trợ kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng khả 
năng hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường 
sức khỏe, hỗ trợ nâng cao thể lực và cân nặng
Hỗ trợ bồi bổ cơ thể và hỗ trợ giảm nguy cơ suy 
dinh dưỡng, ăn uống kém.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Người gầy muốn tăng cân, cải thiện cân nặng
Người khó tăng cân, ăn uống không ngon miệng
Người muốn tăng cường sức khỏe, vận dộng viên 

thể thao, thể hình

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
VIÊN TĂNG CÂN HOA BẢO

CÁCH DÙNG
Người lớn: Ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên
Trẻ em trên 7 tuổi: Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên
Trẻ em 2-7 tuổi: Ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên
Kết hợp với chế độ ăn uống khoa học đủ dưỡng chất, tăng cường hoạt 

động thể thao
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em

Hỗ trợ kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ nâng cao thể lực và cân nặng
Hỗ trợ bồi bổ cơ thể và hỗ trợ giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, ăn uống kém

Số HS: 00396/2018/XNQC
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