
BỘ Y TẾ

Fax:

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR

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

Địa chỉ: Số nhà 40, đường 2.2, khu Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng
Mai, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00926/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0934664888

4970/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe SÂM TĂNG
LỰC PHÚC LỘC THỌ1

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: 00921/2019/XNQC



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ 

SÂM TĂNG LỰC PHÚC LỘC THỌ 

 
CÔNG DỤNG: 

- Giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm mệt mỏi, suy 

nhược cơ thể. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 

- Người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ăn uống kém. Người mới ốm dậy, đang trong thời kỳ 

phục hồi, cần tăng cường sức khỏe. 

CÁCH DÙNG: 

- Ngày uống 1- 2 lần, mỗi lần 50ml. 

- Lưu ý: Không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ rong kinh, người đang 

cao huyết áp, người có hội chứng máu chậm đông, người đang xuất huyết, người 

chuẩn bị phẫu thuật không dùng. 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 

Địa chỉ: Số nhà 40, Đường 2.2, Khu Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo:  

Số HS: 00921/2019/XNQC
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