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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH ROBINSON PHARMA USA

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

Địa chỉ: 63A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00307/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0906805194

39000/2017/ATTP-XNCB Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  GINKGO
GOLD 1

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00229/2019/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh
Người mắc hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, phụ nữ 
mang thai cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: 
Công ty TNHH ROBINSON PHARMA USA
Địa chỉ: 63A Lạc Long Quân , Phường 10 , Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh 
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH Thảo dược Thanh Hằng
Địa chỉ: Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang

Số HS: 00229/2019/XNQC



Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Người mắc hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi 
sử dụng.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: 
Công ty TNHH ROBINSON PHARMA USA
Địa chỉ: 63A Lạc Long Quân , Phường 10 , Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh 
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH Thảo dược Thanh Hằng
Địa chỉ: Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang

Số HS: 00229/2019/XNQC



Học sinh, sinh viên bị căng thẳng mệt 
mỏi trong thời kì ôn thi.

Người làm việc trí óc cần  tập trung.

Người bị suy nhược thần kinh
Ðau đầu, hoa mắt, chóng mặt, 
ù tai do thiểu năng tuần hoàn não.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh
Người mắc hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, phụ nữ 
mang thai cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: 
Công ty TNHH ROBINSON PHARMA USA
Địa chỉ: 63A Lạc Long Quân , Phường 10 , Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh 
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH Thảo dược Thanh Hằng
Địa chỉ: Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang

Đối tượng sử dụng:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 00229/2019/XNQC
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