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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02438461530

25435/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính1

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 trên các vật dụng di động khác

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: 01951/2018/XNQC
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rHuc PHim BAo vE srrc KHOE - vGN ileN

kimTnlnh
tfi mo qwrAnrc udrc src tofiE tuivtt ctAc

Ngrrdicao tudi, ngudi s6ng t4i cic d0 thil6n thudng
xuy6n ti6p x0c vdi nhi0u logiti6ng 6n rdt AE Olsuy
giAm thinh lgc. GhuyQn cdc cU 6ng, cA bl b!"ngh6nh
ngdng" thUdng xuy6n "nghe tai ng, xg lai kia" giy ra
nhi6u phi8n toditrong cuQc s6ng hing ngiy kh6ng
c6n li chuy$n hi6m. Nhdt E d6i vdi cic gia dinh
nhi6u thd h$ ctng chung s6ng, thi giAi phip ddu ti6n
mi con cii hay nghld6n d6 li mua mey rO thinh cho
b6m9,6ng bi.
Tuy nhi6n, hign nay tr6n thltrudng 0a U6t ddu c6 clc
sAn phdm c6 ngu6n g6c tnien nhi6n an totn gi0p h6
trq gi6m thi6u suy giAm thinh lrfc. Tuy phAi srl dgng
trong thdigian d&inhung c6c sAn phdm niy c6 t6c
dung t& kh6ng chl ddi v6i srtc kh6e thinh gi6c, mi
cOn cho s0c kh6e toAn trgng n6i chung (tai mu6n
nghe duqcthi phei c6sUpn6i nEp tdtvdi c6c co quan
kh{c trong co thE}. SAn phdm thgc phdm bAo vg s0c
kh6e Kim Thfnh lir sln phdm deu ti6n c0a d6ng s&n
phdm niy di c6 mit tr€n lhi trudng.
Vdi thinh phln chinh li Gao c6i xay mQt vi thudc
duqc dan gian sfr dgng kdt h{p vdi Cao vly 6c, Cao
86 cdt toai, Cao Cnu k| t&, Cao Dan sim, Cao CCu
tich, Cao Thgc dia,- vi6n n6n Kim Thfnh c6 tAc dgng
h6 trq tang cudng ltru th6ng khf huy6t, U6 ttr6n, tang
cUdng s0c kh6e thinh gi6c, ting crrdng thinh lUc cho
d6itai, hd rq gilm thi6u c6c tripu chring tr taivi suy
giArn thinh t{c. Phdng ngtra suy gilm thinh t{c I c6c
d6i trrgng c6 nguy co cao nhu: Ngudi cao tu6i, cec d6i
tugng ti6p x0c nhi€u v6iti6ng 6n (nghe nhgc, nghe
dAi, tivi,-), gi0p duy tri thinh lgc. Ting cUdng thinh
lrJc cho d6itai trong tr6 trO vA gilm thi6u c6c bgnh vE
tai vi suy gilm thinh l{c.
SAn phdm dugcd0ng cho nhf,ng ngudi c6 nguy co vi
ngddi bisuy gi6m thinh ft/c nhU U tai, ngUdi cao tudi,
ngudi llm viQc trong mOi tnldng c6 tidng 6n li6n tqc,
c6c tt6i trrgng bi suy giem thinh lgc khdc nhrt: suy

p$.g,Sll},,t?Y.L!!.'*,.{"''.-s!,!,,*h.,'EH ho{c c6c

Thlnh phfin: M6i vi6n chrla
Cao06ixay 150m9
(tudng dudng 1 345m9 du@ liQu)

CaoVly6c ...................50m9
(tucrng duong 415m9 duoc ligu)
CaoC6tto6ib6............... ...................50mg
(tudng dudng 495m9 duoc lieu)
CaoCAu kf tr1............ .....50m9
(tuongdudng 175m9 dur{c liQu}
CaoDansim .................50m9
(tudng dudng 290mg ddqc ligu)
CaoOdutrch ..................50mg
(tuong dudng 360m9 duqc liQu)

L- Carnitine fumarate...... .................. 50mg
Caothgcdia ..................40m9
(tuc,ng dudng I 55mg dugc liQu)

KEm (Dut6i dqng Zmc sulfate) .................................. 2m g
PhU liQu Lastose, tinh bQt btp, Magnesium stearate,
Talc...vtratt&

C6ngdgng:
- H6 trg gi0p ting crldng lrJu th6ng khf huydt, b6 tnan,
girip ting cudng srlc kh6e thinh gi6c, tang cudng thinh
Irlc cho d6itai.
- H6 trg gi6p gilm thi6u cic trigu ch0ng t tai, nghe k6m,
suy gilm thinh lgc.
Dditugngsfldgng:
- Ngu6i c6 nguy co vi ngrrdi bi suy giAm thfnh hJc nhU ir

tai, nghEnh nging, ti6c dai, ngudi cao tudi, ngu0i lim
vigc lrong m0l trudng c6 tl6ng 6n ll6n tr,rc (nghe nh1c,
nghe dii, ti vi, c6ng lrudng, xu0ng sln xu{t)
- Ctc d6i ugng bi suy gilm thinh lr/c kh6c nhU: suy giam

thfnh lgc sau khi mic c6c b$nh vd tai hoic cic bQnh ttln
d6n gilmthinh lltc:
CCch dlrng:
- Ngty u6ng 2-4 vi6n/lln x 2 lln/ngty.
- N€n udngfirr6cb0atrn 30ph0t.
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