BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 00065/2019/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt
Địa chỉ: D9/4C, Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0939267733
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Fax:
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

Thực phẩm bảo vệ sức
khoẻ: GLUCOSAMIN &
CHONDROITIN

318/2018/ĐKSP

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, mạng xã hội
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
#

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Số HS: 01205/2018/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: GLUCOSAMIN & CHONDROITIN
Số HS: 01205/2018/XNQC

Thành phần: Glucosamine Sulfate 2 NaCl 750mg, Chondroitin Sulfate Sodium
600mg,
Công dụng: Hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp cấp và mãn
tính. Hỗ trợ quá trình tái tạo mô sụn khớp, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ làm chậm
lại quá trình thoái hóa khớp. Giúp cải thiện độ nhờn và làm tăng dịch khớp hỗ
trợ xương khớp vận động dễ dàng.
Đối tượng: Người bị viêm khớp cấp và mãn tính, viêm khớp dạng thấp, người
bị thoái hóa khớp, người bị khô khớp, cứng khớp.
Cách dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Uống sau khi ăn, nên dùng liên
tục 1 - 2 tháng để đảm bảo hiệu quả.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh
Không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 8 tuổi.
Bảo quản:
Bảo quản ở nhiệt độ thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
GPĐK số 318/2018/ĐKSP
Bộ Y tế cấp 21/03/2018
Thương nhân sản xuất và chiu trách nhiệm chất lượng hàng hóa:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC VIỆT
ĐỊA CHỈ:D9/4C Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.36206361 Email: k.khoi60duoc@gmail.com
PHÂN PHỐI: CÔNG TY TNHH HADARIKI
ĐỊA CHỈ:161 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh

