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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: (028)38440875

2934/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe HOSINBO1

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

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: 00699/2018/XNQC



Ner DUNG euANc cAo
Tnttc puAnn nAo vS srrc rs6n HosnrBo

sAN pHAvr onn rtlnq,N euOc nANH cHo qu"'f ONc

l.Cdng dgng : H6 trg tdng crrdng chfc nSng sinh lri Nam

2.D5i tugng sfr dgng: Nam gidi bisuy giim chr?c ning sinh I'i

3.Cich dtrng:

C6ch dtng : - U6ng vdi nudc trudc ho{c sau bta An, m6i ngdy ui5ng I
l6n, mQt tdnZ vi€n. '

Chrri f: Thgc ph6m niry khdng phni lir thuiic kh6ng c6 tdc dqng thay
ttr6 ttrutic chtia bQnh.

4.Bio quin:

tf

86o quan noi thodng m6t, khOng de anh n5ng m{t trdi chi6u tr.uc tiilp vdo
san ph6m hopc noi c6 ilQ 6m cao.

5.Quy crflch d6ng g6i:

Quy cdch d6ng g6i: (500mg x 28 vi€n)

Khdi lugng tlnh : 500 mglvi6n; I ht = 28 viOn, t hQp : 2 hri

6.Thdi hgn sfr dgng:

Hpn srt dUng : HAn srl dpng ghi tr€n bao bi san phAm.

Thoi hgn sri dung :2 ndm-t6 ttl ngey san xu6t .

Số HS: 00699/2018/XNQC



8. Thuong nhin nh6p khAu chiu tr6ch nhiQm vd sin ph6m:

Cdng ty TNHH Ten Thdnh Hfru

282D Nguy6n Trgng Tuyiin, P 10, Q. Phf NhuQn, Tp. HCM

DT: (028)3844087s

Số HS: 00699/2018/XNQC
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