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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:  01042/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0435377274

44293/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục
Linh Plus1

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01201/2018/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

THÀNH PHẦN – Mỗi viên chứa CÔNG DỤNG: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ImmuneGamma® 

Cao Bạch Truật 

Cao Bạch Phục Linh 

Cao Bạch Thược 

Cao Hoàng Bá 

5-HTP 

Hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn có ích đường ruột, tăng cường sức đề 
kháng, hỗ trợ tái tạo niêm mạc đại tràng và tăng cường sức khỏe hệ 
tiêu hóa.

Uống 4-6 viên/ngày, chia 2 lần, khi có kết quả tốt có thể sử dụng 2 viên/ngày.
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1-3 tháng để có kết quả tốt nhất

Số XNCB: 44293/2017/ATTP-XNCB

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế - Nhà máy công nghệ cao IMC 
Quang Minh
Trụ sở: B18+19 Khu B Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội
ĐCSX: Lô 42A2 Khu công nghiệp Quang Minh I - Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - 
Hà Nội
Tiếp thị bởi: Công ty TNHH Thực phẩm chức năng Lohha
ĐC: 79 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội

Hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng. Hỗ trợ giảm các triệu 
chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt như: đau 
bụng, đi ngoài nhiều lần, phân sống, phân nát.

Các trường hợp bị hội chứng ruột kích thích (hay còn gọi là viêm 
đại tràng kích thích, viêm đại tràng co thắt, rối loạn chức năng đại tràng), 
viêm đại tràng cấp và mạn tính, các rối loạn tiêu hóa do đại 
tràng kích thích.

.......……………..100mg

.......……………......200mg

.......……….....50mg

......……….......…..50mg

..........……………….. 50mg

...................……………………….. 3mg

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Hỗ trợ cho người bị Đại tràng co thắt và
 hội chứng Ruột kích thích

Số HS: 01201/2018/XNQC
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