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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM TÂM BÌNH
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---------------------

Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00887/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02437245678

20239/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng
Tâm Bình1

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 đài phát thanh

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: 00860/2019/XNQC
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KICH BAN EAI PHAT THANH

: Dpi trdng Tdm Binh
Thdi luqng: 40 - 50 gi6y

,i( *'F{. ** * ** {< * * * * * * ** ** *

l; Niy, 6ng, mai nhd di 1i6n hoan d6y! Ldu lam rOi kh6ng g{p nhau.

B; Mu6n di nhung ng4i lim 619 a. Epi trdng cria t6i mdi kh6ng dd, cri dn dd tanh, d6 la

^ t. t.i, 1

vO ld bi€t nhau ngay cri ggi ld 6m nhd vQ sinh ci ngdy.

A: Th€'.thi 6ng gi6ng t6i r6i, ngay tru6c 5n chdng d6m in, hic ndo bUng cfing 6m a dm

6ch, mgi ngudi cri ggi ld thing x6u bung. Th6 md tt khi t6i dtrng thuc phAm b6o v0 sfc

khoe Epi Trdng Tdm Binh gio bpng 6m ru, 6n u6ng thoii m6i. Ong dirng thri xem sao?

i
B; Th6 he? TOi ph6i mua ngay m6i dugc. CAm on 6ng nh6!

A: rJi ddo, c6 gi c16u. Ngay vd 1u6n d6y nh6! bitit ddu hqp bung da lpi 6n

A+B: RtSi lo4n ti6u h6a ch6lo, ct4i trang 6n dinh ld do T6m Binh

DAy hoi chu6ng bUng ch6lo, ti6u ho5 6n dinh ld do Tdm Binh

d, r I t
San pham cua C6ng ty TNHH SX & TM Dugc phAm T6m Binh

Dia chi: 349 Kim M5, Ba Dinh, He NQi

Thr,rc phAm ndy kh6ng ph6i ld thudc, khdng c6 t6c dung thay thti thu6c chfia bQnh.

Số HS: 00860/2019/XNQC
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