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Địa chỉ: Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01585/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0271 3899 468

33451/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dr.G
BIFIDUS1

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.
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Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01809/2018/XNQC
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THArvrIPHAN:
Cholg6i2gam:
Bifidobacterium bifidum 5xl 0r0 CFU/s
Bifidobacterium longum 2,5x5x I 0r 

0 ClUlg
Lactobacillus acidophilus 2,5x5xl 0ro CFU/g
Enterococcus faecium 5x5xl 010 CF[Yg
Kdm oxide
PhU li6u: Oligosaccharide, galato -
olisaccharide, bOJ tr6i nho, vitamin C. 3

coxc DfrNG:
86 sung vi khudn c6 lgi, cdn bdng vi sinh
dudng ruQt,
H6 trg vd phdng ch6ng lopn khuAn, r5i loan
chrlc ndng ti€u h6a.
H6 trq gihm cfuc triQu chimg ri5i lo4n ti6u h6a
ti6u ch6y, dau bpng ddy hoi, kh6 ti€u.

DOr fltqNG srloqxc:
Dirng cho tr6 em tr6n 2 tu6i vd ngudi lon: tr6
bir5ng 6n, k6m h6p thq r6i lo4n ti6u hoa do
logn khuAn dudrng ruQt ho{c do dung nhi6u
kl6ng sinh gdy n6n c6c triQu chimg: ttiy
bgng, 6n kh6 ti6u, ti6u chiy, tilo b6n, di ngodi
phdn sdng.

gAO QUAN: Noi khd 16o, thodng m6t, tninh
6nh nfng tr.uc tii5p

/"

BAo vF sttc rilr6u: Dr.G BrFrDUs

cAcH ntnvG:
- Trd em: Ngdy 2 g6i
- Nguoi lon: Ngiy 4 g6i

QUY CACH: rh5i lusng g6i:29/ g6i.
HQp 30 g6i (HQp 609).
Sd )OICB: 33 45 | 12017 / ATTP-)C{CB

xnA sAN xuAr:
BIFIDO CO., LTD
Dia chi: 23-16 Nonggongdanji-gil,
Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gangwon-
do25t17 Korea. Xu.it xir: Han Qu6c

PIIAN PH6I vA CHIU TnAcTT I\HIEM
sAlqpnArvr:
CONG TY TNHH rHr.lONG MAr DICH vU
DuoC PHAM nilUr pnU
Dla chi: KP. Phf Tdn, P. Tdn Phri, TX. Ddng
Xodi. T. Binh Phudc
DiQn thoqi: 027 13899468
CN TP.HCM: s0 6 <tiong s6 8, KDC Ven
S0ng P.Tdn Phong Q.7, T?. HO Chi Minh

II$N Stf DpNG: 3 ndm k6 tt ngdy sin xu6t.
Ngdy sin xudt vd hgn srl dUng ghi trdn nh6n

" ri
san pnam

Ttu{c pluim nay ktnyS ntldi ld thuiic vd kh6ng
c6 tdc dung thay th0 thuic chtio b€nh.
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Số HS: 01809/2018/XNQC
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