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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: (028)38440875

2496/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe SUN
GINSENG GOLD1

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: 00942/2018/XNQC



I
NQI DUNG QUANG CAO

Thgc phAm b6o vQ sric khde SLIN GINSENG GOLD

l/ Cdng du.rg: Giirp UOi UO nguy€n khi,tdng cudng sinh lpc,girip co th€ tinh
t6o,phpc h6i sric kh6e.

Sin ph6m ndy khdng phii td thu5c kh6ng c6 chirc ndng thay thti thudc chfia
bEnh.

2lDdituqng str dgng:

Ngudi cAn tdng cudmg sric kh6e, phUc h6i sric luc, ngudi mQt m6i vd trong
thoi gian du0ng benh.

,li?xtltlH?c trudc ho{c sau bfta dn, m6i ngdy rt t-3 tan, m6i lAn 2 vion.

_Chir j': Khdng dung Sun Ginseng Gold cho nhirng ngudi sau:

Nguoi bi di ung vdi nhdn sdm;
Nguoi bi chiy m6u hay chuAn bi phiu thuQt;

Phu nfi mang thai;ngudi bi cao huyiSt 5p.

4/.Btto quin
86o quin noi tho6ng m6t, kh6ng c10 6nh ndng m[t trcri chi€u tryc ti€p vdo sdn

rA r v
phdm ho{c noi c6 ilQ dm cao.

5/.Th0i hpn sir dgng:
H4n str dung : Hpn str dgng ghi tr6n bao bi sin phdm.
Thdi h4n su dgng : 3 ndm

6/Quy c6ch d6ng g6i:
*Sun Ginseng Gold

Số HS: 00942/2018/XNQC
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HQp nho 126.00 g (700 mg x 180 vi6n) 30 viltr$p
H.on lon 277.20g (700m9 x 396 vi6n) 66 vilhQp

KhOi luqng tinh : 700 mglvi6n; 6 vi€n/ vi.

7/Thuong nhdn nh$p kfi6u vi chlu tr6ch nhigm v€ san phAm:
Cdng ty TNHH Ten Th6nh Htu
282D Nguy6n Trgng TuyiSn, P 10, Q. Phf Nhugn, Tp. HCM
ET: (028) 3844087s - (028) 38440876 'r

Số HS: 00942/2018/XNQC
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