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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.
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Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG
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ThUc phdm bAo vQ srlc kh6e

O PHEUUO]IG
Dtng cho nguoi bi kh6 th6, ho khan,

ho c6 ddm, vi€m phdi, vi€m phd quen

o n6 tg thqnh ph6 gi6m vi6m, gi&m ddm, gi6m ho.
. n5 rg gitip gi6m triQu chrlng vi6m phd qu6n.

Ddi tuong s0 dung:
Ngrldi bi kh6 th6, ho khan,
ho co ddm, vi6m pfrdi,
vi6m phd quin.

rl''i;i',:i::i:

'r,,r::i::Ll's::!..;:-,+i&
":Cli-.itr:Ul.-1rr:i,
!ilii.:*:

'.i::ri::i1;i.Y

Số HS: 00154/2019/XNQC



?*

BAO PHE UUONG
Dtng cho ngu0i bi kh6 th4 ho khan,

ho c6 dUm, vi€m phdi, vi€m phC quin

V6icuQc s6ng c6ng nghiQp h6a ngiy nay, tinh
tr?ng 6 nhi6m mOi trudng, kh6i bqi, vi khudn,
virus, h6a chdt doc hAi, thay ddi ttroi ti6t, d0 dm
It nhttng nguyOn nhin gAy ra vi6m phd quAn.

Theo thdng k6, vi€m ph6 quAn mgn tfnh chi6m
ti E 3-5% s6 ngrrOi 6 nOng th6n, 8-10c/" 6 cAc
khu c6ng nghiQp, 17"h A c6c nht m6y. Hing
n6m, c6 khoAng 8-15%o ngudi m6c vi6m ph6i.

Trd em vi ngudicaotudic60l0 m{ccao nhdt,
nam mlc nhi6u hdn n0, tl 19 cao nhdt trong
nhtlng th6ng mira d6ng. Bi6n chfng c6 thd
g{p h tinh trgng bQi nhi6m pfr6i, gian pfr6

nang, tdn thrrdng lan rQng gty suy hO hdp, s6c
nhi6m tr&ng, trin m& mlng pndi. g€nh gay

suy gilm chfc ning hO hdp trlm trgng. Vi6m
pfr6i, pn6 quln c{p tfnh ndu khOng di6u tri trigt
dC sE chuy6n sang man tinh, thudng xuy6n bi
tdi ph6t, tuy6n ti6t nhay bi phi dgi, xd h6a, ph6

hrly phd quAn, td chfc din hdi crja nhu mO

pn6i Oi ph6 h0y, gi6n phd nang.
Hi$n nay, nhi6u ngrrUi dang c6 xu hudng dtng
sln phdm thlo dugc tt6 c&ithi0n tri0u ch0ng
cdc b0nh vd phdi, ph6 quAn, trong d6 c6 thUc
ph{m bAo vQ srlc kh6e BAo Ph6 Vudng.
Bto Phd Vtftrrg h thtc phdm blo vQ sric
kh6e c6 thAnh phdn chrta Fibrolysin vi nhi6u
thlo drldc, h6 trg thanh ph6, giAm vi6m, giAm

ddm, gitrm ho, gi0p giAm tri$u ch8ng viGm
phdi, vi6m phd quAn. Thtc phdm blo vQ sr?c

kh6e Blo Phd Vuong d[ng cho ngudi bi 1fi6
th8, ho khan, hoc6 d0m, vi6m pndi, vi6m phd
quln.

ThUc phdm bio v0 srlc kh6e

Thtnh ph$n: Mdivi6n ch8a
Fibrolysin (Methylsulfonylmethan, K6m
gluconat) 100m9; Chi6t xudt Nhfi huong
65mg; Cao XA den 50mg; Cao B6n bi€n li6n

50mg; Cao TAo gi6c 50mg; Cao XA can 25mg;
lod (dudi dgng Potassium iodide) 150mcg;

Selen (dudi dang Sodium selenite) 45mcg.
Php li$u: Lactose, Polyvinyl alcohol; Talc vl
Magnesium stearate vtta d0.

Crichdtng;
- Udng 4-6 vi6n/ngiy, chia 2 lAn.
- NOn u6ng trudc bila in 30 ph0t ho{c sau khi

trn I gid.
- N6n sfi dqng li6n tgc mfi dqttt l-3 th6ng dd

c6k6tquAtdt.

Th$c phdm niy kh6ng phli Il thu& vl kh6ng citftcdBng thay ttrdthu& chfra bQnh
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