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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA

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

Địa chỉ: Số 79 đường Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00629/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0435377274

5256/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương 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 đài phát thanh

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: 00575/2018/XNQC
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1 Nam I

Than 6i ti€u mi€t m(iy ldn trong dA,rr,

Ir{hiiu tdn thr}c vi di ti€u tiQn, thdn gid sao qud dau

nit them fi€u kh6ng het ndy, phiin phiin phiin qud di

nh them ti€u khdng h€t ndy, phiin phiin phiin qud di..

Hdt theo
bdi Qua cdu
gi6 bay

2 Nam 2 Bi gi md cri"phiOn phi6n phidn"thti 6ng? N6i xen
ngang

3 Nam I
Gidi oi! T6i bf phi d4i ti6n liQt tuyOn, dOm niro cfrng 3 d6n + td" Oav Oi

tiiSu, kh6 chiu qu6 6ng oi
Gipng chdn
ndn

4 Nam 2

Tdi ddy cting mdc chang ndy ldu nay

Vd t* lilc dilng Vaong Bdo ndy, Am qud lu6n

Tieu dOm dd th6i thAy phiin, vi nhd Vaong Bdo ddy

Ti€u dOm dd th6i thiiy phiin, vi nhd Vaong Bdo ddy...

Hdt theo
bdi Qua cdu
gio bay

5 Nam I Vucrng Bho hh?

6 Nam 2

Dring r6i! Thgc phAm b6o vQ sric kh6e Vuong 86o vdi ciic thdnh phan
dd dugc nghiOn criu vd chring minh co tdc dUng h6 trq giim kfch thu6c
phi dai ti6n liQt tuy6n, tir d6 h6 trg chithiQn c6c tri6u chring nhu tiQu

d6m ndy, ti6u bu6t bu6t ndy, ti6u kh6ng htit ndy, tiOu nhiOu lAn ndy..
Hav chua?

7 Nam I
Hay qu6! ThC t6i cflng phii ding Vucrng 86o ngay mdi dugc.

Hahaha
H€t cdu cd
2 citng cwdi

8 MC Vaong Bao - bdt buon phi€n vi ttin tiQt tuy€n
Slogan

9 MC

Thtgc phiim ndy khilng phdi Id thuilc, khhng"td tdc dltng thay th|
thudc chira bQnh.
Sdn phhm Qrtrc fiep thi bhi COng ty TIYHH Thqtc phhm chftc ndng
LOHHA- SO 79 hIrti Trrtc, Ba Dinh, Hd IV1i

Dpc nhanh
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Số HS: 00575/2018/XNQC
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