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7390/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe  NỮ
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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 xuất bản phẩm, sản phẩm in, tờ rời, tờ gấp, hướng dẫn sử dụng.

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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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  NỮ VƯƠNG
NEW 

Dùng cho phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa 

NỮ VƯƠNG
NEW

 hiệu quả trong các trường hợp: Phụ nữ đang bị viêm âm đạo cấp 

và mạn tính, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm niêm mạc tử cung. 

NỮ VƯƠNG
NEW

 chứa Immune Gamma và các thảo dược như Trinh nữ hoàng 

cung, Hoàng bá, Khổ sâm, Diếp cá, Dây ký ninh… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mang lại tác dụng: Hỗ trợ cân bằng PH âm đạo; hỗ trợ cải thiện các triệu chứng 

của các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.   

Hiệu quả đã được chứng minh bằng kiểm chứng lâm sàng. 

Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả trong các trường hợp 

có triệu chứng ra nhiều khí hư, ngứa; viêm âm đạo, cổ tử cung; nhiễm nấm, vi 

khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm, PH âm đạo không ổn định. Sản phẩm 

không có tác dụng phụ trên lâm sàng.   

Cách dùng và liều dùng: Ngày uống 9 viên chia 3 lần trong 1-3 tháng, Khi có kết 

quả tốt thì duy trì 2-3 tháng tiếp ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên. 

 

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần sản xuất và thương 

mại Hồng Bàng. 
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Địa chỉ: Lô A2CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, Quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Tiếp thị và phân phối: Công ty CP dược phẩm Vinh Gia, Số 116 Trần Bình, Tập 

thể Viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Văn phòng 

giao dịch: Số 9 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.959.959 

 

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản 

phẩm. 
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