
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG THĂNG LONG

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

Địa chỉ: Số 3, ngách 22/163, đường Khuyến Lương,, Phường Trần Phú, Quận Hoàng
Mai, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01162/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02436439173

10123/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Gai Cốt
Khang1

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. Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động,
phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử, Internet

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: 01438/2018/XNQC
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CO PHAN

THANO LOIIG

C PHAM BAO VE STIC KIIOE
t

GAI COT KIIANG

coNG D(JNG:

- H6 trg: b6 can th{n, manh gdn c6t, giAm tinh tr4ng dau nhric xucmg khop do: thAp kh&p,
vi6m dau kh6p, gai cQt s5ng, vdi h6a cQt s6ng, gai tlOt sOng c6, tho6i h6a xuong khdp,
dau ddy than kinh

- HO trg tdng kh6 ndng tfui t4o sUn khdp, tdng tii5t dich khop, girip nudi du0ng, b6o v€ sun
rx

khdp, h6 tro giam tinh trang kh6 cimg khdp, dau nhric khcrp.

DOr rr/gNc srI DqNG:

- Ngucri bi tlau nhr?c xucmg, dau hmg, tho6i h6a cQt s5ng, gai c6t s6ng, th6p khop, vi6m
khorp.

- Nguoi bi kh6 kh6p, cimg khorp.
- Ngudi pi <Iau ddy thAn. kinh ngo4i bi6n, , dau m6i vai ghy,t6 bi dau nhric chdn tay, gai d6t

s6ng c6, v6i h6a cQt s6ng.

CACH uUNc:
A arl X.r),- Ngdy uOng 2 l6n, m6i I6n 1 viOn tru6c bfra dn 1 tiOng

- Dirng duy tri: Ngdy u6ng I tAn I vi0n.

Chiu trdch nhi€m vi chiit luqng sdn phdm:

c1NG rY cO zHAN Hz)NG TH,LNG LzNG

Dia chi: Sti 3, ngdch 22/163 Khuyiin Luong, Trin Phti, Hodng Mai, Hd NQi

Thqec phiim ndy kh6ng phdi td thudc, kh6ng c6 tdc dqng thay thd thutic chtra b€nh

Sii gidy xdc nhdn nQi dung qudng cdo:

Số HS: 01438/2018/XNQC
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