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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP

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

Địa chỉ: Phòng 309 nhà B số 352 Giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00876/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0435577404

3336/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe OMEGA
JUNIOR GOCCE1

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. Sách, cẩm nang, báo viết, tạp chí, tờ rơi, áp phích, biển, bảng hiệu, pano, băng
rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di
động, báo điện tử, website của công ty, kệ trưng bày, vật dụng trưng bày tại nhà
thuốc, tổ chức hội thảo, hội nghị, áo, ba lô, áo mưa, bút, cốc, chén, lọ hoa.

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.
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Trần Việt Nga
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Số HS: 01079/2018/XNQC



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP
Chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm

Một sản phẩm thuộc nhóm FITOBIMBI
Thảo dược chuẩn hóa châu Âu, Chuyên biệt chăm sóc bé yêu 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 1800 8070 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Gocce

Số HS: 01079/2018/XNQC



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

         THÀNH PHẦN:  Dầu hạt Lý chua đen - Black currant seeds oil extract 
(Ribes nigrum), dầu Đậu nành - Soybean oil (Glycine max), Vitamin E, Vitamin B6.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢO QUẢN: Để nơi lạnh, khô ráo. Để xa tầm tay của trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG: 
Số lô và hạn sử dụng in trên bao bì.
Ngày sản xuất: 4 năm trước hạn sử dụng. 

XUẤT XỨ: 
Sản xuất tại: Pharmalife Research s.r.l  
Địa chỉ:  Via Alla Spiaggia 7/A, 23900 Lecco – Ý (ITALY)

SỐ ĐKSP: 3336/2018/ĐKSP

CHÚ Ý
Thực phẩm có thể có lắng cặn, lắc kỹ trước khi sử dụng.
Các chế phẩm bổ sung không thay thế một chế độ ăn lành mạnh. 
Nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.         MÔ TẢ SẢN PHẨM: Dạng dầu đậm đặc, màu vàng trong suốt, không mùi, 
không vị, đựng trong chai thủy tinh màu hổ phách.

          OMEGA  junior gocce  là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với 
các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại châu Âu (GMP, ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, ISO 
22000:2005) từ các nguồn thảo dược Châu Âu.

          CÔNG DỤNG: 
 Bổ sung acid béo không no Omega-3, Omega-6 từ thực vật hỗ trợ tăng cường miễn 
dịch. Hỗ trợ quá trình phát triển não bộ của trẻ nhỏ, tốt cho mắt.

          ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:  Trẻ đang trong độ tuổi phát triển.

         CÁCH DÙNG: 
 + Trẻ bú mẹ: 5 giọt với mỗi 100ml sữa.
 + Trẻ từ khi cai sữa đến 1 năm sau cai sữa: 30 giọt/lần, ngày 2 lần.
 + Đối tượng khác: 20 giọt/lần, ngày 3 lần.
 Trẻ dưới 2 tuổi tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.
 Sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước, sữa, đồ uống.
 Liệu trình sử dụng tối thiểu 1 tháng, có thể kéo dài tới 3 tháng.

Dung tích 30 ml
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GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG 
(Trung bình)              Giá trị/100 ml 

  
Năng lượng kcal 829.01 

kJ 3408.16 
 g 92.1 

 g 10.828 
Omega 6
Omega 3
Chất béo

g 43.524
Omega 9 g 14.228
Vitamin E mg 100
Vitamin B6 mg 23.365

Gocce

Số HS: 01079/2018/XNQC
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