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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

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

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức
Hòa, Long An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01600/2018/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02723817117

25643/2017/ATTP-XNCBTHỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
LASOTA1

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

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: 01764/2018/XNQC
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HO trg h?n chd sqr phdt tridn cfia:
- U xd tfi cu frg, u nang bu6ng trtfng,

u vu linh tinh atdi vdi nfr gi6i.
- U phi dei linh tinh tidn liet tuydn

ddi v6i nam gi6i.
Chr[ i: Lasota khong chfa trinh ntr hoing cung

Số HS: 01764/2018/XNQC
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