
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CG VIỆT NAM

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

Địa chỉ: Số 9 ngách 100 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00989/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 043 568 2618

35924/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cường phế1

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
7. tờ rơi

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: 01210/2018/XNQC
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Exs Ptl€
{Dung theo hucvng d&n cfra chuy6n gia)

XNQC : 112312A15ffNQC-ATTP

Sdn xudt tai:
c0r*e rY TNHH coNc NGHE Dlrgc PHAM
LOTUS
Dia chi: LO 49M-2, KCN Quang Minh, Thi tr*n
Quang Minh, Huy$n MB Linh, Ha NQi

ThVc pham ndy khong ptldi ld thu6c, khdng ca tac dUng thay thd thu1c chira bentl

$fre Bm bi vi6m phe qutn l6p l4i nhi&u ISn khi thay d&i thoi tist

I Ngwryi bi vi6m ph6 qr.rin co triQu chwng nhw:

ha, rdt hgng, khe kttL, kho thr., co dsrn , tiist dlch dwang
ho hap.

Vari cdng dpmg;

- H6 trq gi&m cec triQu ch#ng cira vi6m phe quin nh*: ho, r6t
heng, kho kh}, kho th$, co dlm vir dich tiet dwong ho hf,p
- HA trg giim nguy ccr vi6m dwong hO h6p khi thcri fiet thay d6i
- BA phii, h6 trg giim ho, h6 trq ting cw&ng chwc ning hO

hfip

S0 XNCS : 35924t20 t TIATTP-XNCB

Phan ph1i b&i:
SONG TY TNHhI THIISNG MAI CG VIET NAM
Dia chi: 56 I ngdch 100 ngO ie+ V*crng Thua
Vfi, Thanh Xudn, Fie NQi OT:0243 568 2018

Số HS: 01210/2018/XNQC
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