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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RELIV
HEALTHCARE

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

Địa chỉ: 94-96 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí
Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00809/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02873006090

27559/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe:DIZZO1

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 truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ 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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00232/2018/XNQC
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-" La nhirng van c16 thiyang 
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-" Sac bet & nhCrng ngirai co 
he tieu hoa kern" 
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- "B6 sung ngaythtic pham 
bac ye sU'c khoe Dizzo,giCip 
tieu hoa cac thirc an giau 
protein, glucid, lipid mot cach 
de clang hon." 
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Dien \den nam noi: "co thcrc 
pham bao ye sire khoe 
Dizzo, t6i thay cam thoai mai 
va an uong ngon mieng han" 
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, 	 tac dung they the thubc chdra benh 

-"Thkrc pham bao ye sirc 
khoe Dizzo, h6 tra giam day 
hal, kho tieu" 
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Thu'c pham nay khong 
phai la thuoc, khong co tac 
dung thay the thuoc chCra 
benh" 
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