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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ và thương mại Nam
Phương
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà 173 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: 024 35578387
Fax:
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KINH
VƯƠNG NÃO BỘ

378/2019/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
1. Quảng cáo trên đài phát thanh
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01041/2019/XNQC

Số HS: 01041/2019/XNQC

KICH nAx

vov KINH vrIoNG NAo so

Nhfrng di chring cti tai do suy gidm chirc ndng ndo bQ, do tai bi6n,
do thi6u ning
tuAn hodn ndo gdy Anh huong d6n chSt luqng cuQc s6ng.
Thuc phdm 86o
chuc ndng n6o bQ

v€

suc khoe Kinh vuo-ng Ndo BQ ld sdn pham gifp h6 tro c6c
v0 vpn dOng, nh6n thuc , c6m gi6c, trinh6 vd ng6n ngt.

Thuc phdm 86o vQ sirc kh6e Kinh vuong Ndo

86 dtng cho ciic trudng hqp co

nhfrng bi6u hi6n cria suy gidm chfc ndng ndo b6, Nguoi
tai bi6n mach m6u ndo do
tic mach, ngucri suy giam tri nh6, dau d6u, m6t ngtr.

Thuc pham b6o v0 suc khoe KINH

vttoNc NAo Be - H6 tro chuc ndng ndo bQ

mang lai ni6m tin sric khoe cho moi ngucri Kh6ng ding
cho nguoi mdn c6m v6i
b6t cu thdnh phAn ndo cria s6n phAm.

chiu tr6ch nhi€m vo san pham: c6ng ty c6 ph6n thucrng mai H6ng Bang
chiu
tr6ch nhiQm phan ph6i: c6ng ty c6 phAn KDDV vd
TM Nam phucrng. TAng g _
toa nhd 173 chua Ling, D6ng Ea, Hd N6i DT: 024.3557g3g7
Thuc phAm ndy
kh6ng phdi ld thu6c vd kh6ng thay thti thu6c chta b6nh

