
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP
KHẨU HƯNG THẮNG

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

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00661/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0437757252

2272/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe: CANXI
PLUS1

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 báo chí
2. Sách, tạp chí, tờ rơi, paster, áp phích, xê ôtô, 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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00482/2019/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

anxiC Plus
THÀNH PHẦN
Canxi glucoheptonate..................................1100mg
(tương đương 90mg canxi)
Vitamin K……………......................................…..…25mcg
Vitamin D3……………….......................................2,5mcg 
Phụ liệu: Đường isomalt, hương chuối, nước 
vừa đủ 10ml.

CÔNG DỤNG
Hỗ trợ bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ tăng 
cường quá trình tạo xương, hỗ trợ xương và răng 
chắc khỏe, hỗ trợ giảm loãng xương người lớn,
hỗ trợ còi xương trẻ nhỏ. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng.
Phụ nữ mang thai, cho con bú cần bổ sung canxi.
Người già thiếu canxi, loãng xương.

CÁCH DÙNG
Nên uống sau ăn 1 giờ
Trẻ em dưới 2 tuổi: Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.
Trẻ em 2-6 tuổi: Mỗi lần 01 ống x 1 lần/ngày.
Trẻ em 7-18 tuổi: Mỗi lần 01 ống x 2 lần/ngày.
Người lớn: Mỗi lần 01 ống x 3 lần/ngày.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐK: 2272/2019/ĐKSP

Khuyến cáo: Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ TÍN
Địa chỉ: Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
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Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe

Số HS: 00482/2019/XNQC
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