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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH MTC Pharma
Địa chỉ: Tầng 11, Số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0973733232
Fax:
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm
BioGaia ProDentis Lozenges

30338/2017/ATTP-XNCB

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. Trong hội thảo hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
#

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Số HS: 01268/2018/XNQC

Số HS: 01268/2018/XNQC

Thông tin sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Viên ngậm BioGaia ProDentis Lozenges.

Hộp 30 viên, hương vị bạc hà.

Sản phẩm sản xuất tại Vương quốc Bỉ.

Mỗi viên chứa tối thiểu 200 triệu vi khuẩn sống L.reuteri Prodentis.

Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe răng miệng

Hỗ trợ giảm nguy cơ viêm nha chu

Hỗ trợ giảm hôi miệng

Hỗ trợ giảm chảy máu nướu

Hỗ trợ giảm viêm quanh implant

1

Số HS: 01268/2018/XNQC
Hướng dẫn sử dụng

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

1-2 viên mỗi ngày.
Ngậm để viên ngậm tan dần (không nhai) trong miệng sau khi đánh răng vào
buổi tối.

Cách dùng

Thành phần

Bucking agent (isomalt), L.reuteri DSM 17938 và L.reuteri ATCC PTA 5289,
dầu cọ đã hydrate hóa, hương bạc hà, hương menthol, tinh dầu bạc hà và
chất tạo ngọt (sucralose).
Mỗi viên ngậm chứa tối thiểu 200 triệu vi khuẩn sống L. reuteri Prodentis.
Khối lượng tịnh mỗi viên ngậm: 800mg.

Bảo quản

Nơi khô ráo, ở nhiệt độ phòng (25 độ C hoặc 77 độ F). Để xa tầm tay trẻ em.

Đối tượng

Từ 2 tuổi trở lên.
Sản phẩm có thể dùng trong thai kỳ hoặc đang cho con bú.

Hạn dùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH MTC PHARMA
Địa chỉ: Tầng 11, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Số XNCB

: 30338/2017/ATTP – XNCB

Số XNND quảng cáo

:
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