
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT
NAM

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

Địa chỉ: Lô 38-N01 khu tái định cư tập trung, tổ dân phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Quận
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01509/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02437541199

10818/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Dimao1

4252/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe Keovon
Spray2

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. Quảng cáo bằng giá kệ, poster, tờ rơi tại các điểm bán hàng; Quảng cáo trên
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: 01907/2018/XNQC
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Dạng xịt tiện dụng
Hương dâu vị xyliton

Trẻ thích mê

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

125 lần xịt
DÙNG ĐƯỢC
4  THÁNG

HOTLINE
 1900.5858.36
Website: www.dimao.vn

DIMAODIMAO
Hỗ trợ hấp thụ tốt Canxi
 Hỗ trợ TĂNG CHIỀU CAO cho trẻ

Ca

Hỗ trợ duy trì sự chắc khỏe của Xương và Răng

Phân phối bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 38 -N01 khu tái định cư tập trung, TDP Kiều Mai,
P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 024.32035666 - 0162.7297979 - 0902.224179

Sản xuất tại: Valens Int.,d.o.o
Địa chỉ: Poslovna cona A 35, 4208 Sencur, Slovenia.
 

Số XNCB: 10818/2016/ATTP-XNCB

NHẬP KHẨU TỪ

CHÂU ÂU

Cho trẻ
Thêm cao

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

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

HOTLINE
 1900.5858.36
Website: www.dimao.vn

DIMAODIMAO

Hộp 1 lọ 25ml
Thành phần chính: 

Mỗi lần xịt (0,2 ml) có chứa: 

Vitamin D3......................................................................................400 IU 

(tương đương với 10mcg)

Thành phần phụ: Nước, Xylitol, Hương dâu, Xanthan gum,

Sodium benzoat.

Công dụng:

• Phòng ngừa, hỗ trợ trong trường hợp thiếu vitamin D.

• Hỗ trợ hấp thu tốt Canxi, duy trì sự chắc khỏe của xương,

răng.

Đối tượng sử dụng:

• Trẻ em thiếu vitamin D, còi xương, hay quấy khóc, mất ngủ,

rụng tóc, mồ hôi trộm, chậm mọc răng.

• Người bị thiếu vitamin D, loãng xương.

Liều lượng:

• Trẻ em: mỗi ngày một lần xịt

• Người lớn: Mỗi ngày một lần xịt, trong trường hợp

 cần thiết có thể tăng liều ngày 3 lần xịt.

Cách dùng:

• Lắc kỹ lọ trước khi sử dụng, xịt trực tiếp vào miệng 

Cảnh báo thận trọng:

• Không nên dùng quá liều cho phép. Nếu dùng quá liều có

thể dẫn tới tiêu chảy.

Thời hạn sử dụng:

• 24 tháng kể từ ngày sản xuất . Ngày sản xuất và ngày hết

hạn, xem trên bao bì sản phẩm.

Bảo quản:

• Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng.

• Để xa tầm tay trẻ em.

• Sử dụng trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp.

Quy cách đóng gói:

• Thể tích thực: 25ml. Hộp 1 lọ 25ml.

Số XNCB: 10818/2016/ATPP-XNCB
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Cho trẻ
Thêm cao

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 01907/2018/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Spray

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Thành phần:
 Mỗi 0,2ml có chứa:
Vitamin K2: 18,75mcg
Phụ liệu: Nước, xylitol, hương vị táo tự 
nhiên, gôm xanthan, kali sorbat, acid citric.
2. Công dụng:
Bổ sung Vitamin K2, hỗ trợ hấp thu canxi 
vào xương, nhờ đó hỗ trợ  xương chắc khỏe.
Hỗ trợ quá trình đông máu diễn ra bình 
thường trong trường hợp người hay bị
chảy máu cam, thời gian chảy máu kéo dài.
3. Đối tượng sử dụng:
- Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn hấp thu
canxi kém.
- Người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên hay bị 
chảy máu cam, thời gian chảy máu kéo dài.
- Trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng theo hướng dẫn
của bác sĩ.
4. Cách dùng:
Lắc kỹ lọ trước khi sử dụng. Đường dùng:
Xịt trực tiếp vào miệng.

Liều dùng:
- Trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi: Ngày xịt 1 lần một
nhát xịt.
- Trẻ từ 7 tuổi đến 9 tuổi: Ngày xịt 2 lần, mỗi
lần một nhát xịt.
- Trẻ từ 10 tuổi đến 18 tuổi: Ngày xịt 3 lần, 
mỗi lần một nhát xịt.
- Người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên: 
Ngày xịt 4 lần vào sáng, trưa, tối và trước khi
đi ngủ, mỗi lần một nhát xịt.
- Trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng theo hướng dẫn
của bác sĩ.
5. Cảnh báo, thận trọng:
- Không dùng quá liều quy định.
- Thận trọng ở người bị bệnh gan nặng.
6. Bảo quản:
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh
ánh nắng
trực tiếp chiếu vào sản phẩm.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở 
nắp.

Phân phối bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 38 -N01 khu tái định cư tập trung, TDP Kiều Mai,
P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 024.32035666 - 0162.7297979 - 0902.224179

Sản xuất tại: Valens Int.,d.o.o
Địa chỉ: Poslovna cona A 35, 4208 Sencur, Slovenia.
 

HOTLINE
 1900.5858.36
Website: www.keovon.vn

NHẬP KHẨU TỪ

CHÂU ÂU

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Spray

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dạng xịt tiện dụng Hấp thu nhanh

Hỗ trợ 
phòng ngừa và  hỗ trợ làm giảm

tình trạng loãng xương

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

HOTLINE
 1900.5858.36
Website: www.keovon.vn

Phân phối bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 38 -N01 khu tái định cư tập trung, TDP Kiều Mai,
P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
ĐT: 024.32035666 - 0162.7297979 - 0902.224179

Sản xuất tại: Valens Int.,d.o.o
Địa chỉ: Poslovna cona A 35, 4208 Sencur, Slovenia.
 

Số đăng XNCB: 4252/2018/ĐKSP

NHẬP KHẨU TỪ

CHÂU ÂU

125 lần xịt
DÙNG ĐƯỢC
4  THÁNG

Hỗ trợ
Tăng cường quá trình  gắn canxi 
vào xương, hỗ trợ xương chắc khỏe

Hỗ trợ
quá trình đông máu diễn ra
bình thường

Với vitamin K2 (MK7) - dạng tự nhiên Với vitamin K2 (MK7) - dạng tự nhiên 

Số HS: 01907/2018/XNQC
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