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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01146/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02839700025

28043/2017/ ATTP - XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe  CHONDRO
SUPPORT1

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. - Trên báo viết, tờ rơi, pốt-x- tơ (poster), áp phích, bảng biển, băng rôn hoặc
in ấn trên các vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của
doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của các đơn vị làm dịch vụ quảng cáo,
internet, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, phương tiện giao thông, các nhà chờ
điểm bán vé xe búyt.

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: 00956/2018/XNQC
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Số xác nhận công bố: 28043/2017/ATTP-XNCB
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo: ………/2018/ATTP-XNQC ngày   tháng   năm 2018

SẢN XUẤT TẠIHỖ TRỢ LÀM GIẢM CÁC CHỨNG VIÊM ĐAU KHỚP
HỖ TRỢ NUÔI DƯỠNG SỤN KHỚP 
THEO CÁCH CỦA NGƯỜI NHẬT !

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Viên nén

CHONDRO SUPPORT

Số HS: 00956/2018/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Viên nén

CHONDRO SUPPORT

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: 

CÔNG DỤNG: 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 

CÁCH DÙNG:

KHÔNG DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP:

QUY CÁCH:

- Chiết xuất từ sụn heo (Swine Cartilage Extract) (chứa Chondroitin sulfate 
and Type II Collagen)
Tương đương Chondroitin sulfat.............................................400 mg/ 6 viên
- Methylsulfonylmethan (MSM)..............................................100 mg/ 6 viên
- Cao nhũ hương (Boswellia Serrata extract)............................12,5 mg/ 6 viên
- Men khô (Dry Yeast) (chứa S-adenosylmethionine - SAMe)..10 mg/ 6 viên
Thành phần khác: maltose, starch, microcrystalline cellulose, calcium 
carboxymethylcellulose, silicon dioxide, calcium stearate.

- Hỗ trợ ngăn ngừa và hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp, đặc biệt là 
khớp gối, vai, cột sống.
- Hỗ trợ giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bền cho sụn 
khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.
- Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau khớp.
- Người cao tuổi và người vận động nhiều. 

Dùng hằng ngày: 1 – 2 viên x 3 lần mỗi ngày.

Sản phẩm có dạng gói 90 viên và lọ 150 viên, thuận tiện sử dụng.

Sản phẩm của : ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 
10-11, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8351 Japan.
Sản xuất tại : Sankyo Co., Ltd. Hinode Plant.
3178-1, Denbo, Fuji-City, Shizuoka, Japan.

Nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2.
601 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Q.10, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 39700025 - 37422612  *   Fax : (028) 39700182
Email: duocpham32@ft-pharma.com * Website: www.ft-pharma.com
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Ngày 24 tháng 09 năm 2018

Số HS: 00956/2018/XNQC
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