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Fax:

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân

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

Địa chỉ: Lô A18/D7 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà
Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01086/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0437914041

30718/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Xuân 1

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. Tờ rơi, tờ gấp, tờ hướng dẫn sử dụng, poster, các hình thức quảng cáo trên
internet, trên mobile...

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: 00424/2019/XNQC



Hà thủ ô đỏ ............................................................................................................ 300 mg
Bá bệnh .....................................................................................................................200mg
Phục linh ................................................................................................................ 200 mg
Ngưu tất ................................................................................................................. 200 mg
Đương quy .............................................................................................................. 50 mg
Câu kỷ tử ...................................................................................................................50 mg
Kẽm gluconat.........................................................................................................10.7mg
Biotin ............................................................................................................................20 µg
Tinh bột, aerosil, PEG 6000, Tween 80, talc, magnesi stearat, kalisorbat.........
..........................................................................................................................vừa đủ 1 viên                                                                                                                                                                                                  

Thành phần: Cho 1 viên nang

Đối tượng sử dụng: Dành cho nữ giới:
- Dành cho người bị rụng tóc nhiều, tóc khô xơ, tóc thưa, chẻ ngọn,  phụ nữ 
rụng tóc sau sinh hoặc tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh.

Công dụng:

Cách dùng:
- Hỗ trợ giảm rụng tóc, bạc tóc sớm: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên
- Giúp tóc dày khoẻ, giảm rụng tóc: Ngày uống 1 lần x 2 - 3 viên.
- Nên sử dụng liên tục một đợt từ 2-4 tháng để có kết quả tốt nhất.

Bảo quản:
- Để nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ không quá 30OC, tránh ánh sáng.

Số XNCB phù hợp quy định ATTP: 
Tiêu chuẩn: TCCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

- Hỗ trợ bổ thận, dưỡng huyết.
- Hỗ trợ giảm rụng tóc, giúp tóc dày và khoẻ hơn.
- Hỗ trợ hạn chế và cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, khôi phục màu tóc 
đen tự nhiên.

Tổng đài tư vấn: 1800 6316 (Miễn phí)

Hà thủ ô đỏ ............................................................................................................300 mg
Thục địa ...................................................................................................................200 mg
Bạch Thược .............................................................................................................200 mg
Xuyên khung..........................................................................................................100 mg
Đương quy.................................................................................................................50 mg
Câu kỷ tử ....................................................................................................................50 mg
Chiết xuất mầm đậu tương..................................................................................50 mg
Kẽm gluconat.......................................................................................................10,7 mg                                                                                                                                                                                                     
Biotin ............................................................................................................................20 µg
Tinh bột, aerosil, PEG 6000, Tween 80, talc, magnesi stearat, kalisorbat.........
.........................................................................................................................vừa đủ 1 viên

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

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH DP ÍCH NHÂN
Địa chỉ: Lô A18/D7 khu đô thị mới Cầu Giấy,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.ichnhan.vn

Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC
Địa chỉ: Lô M13 (C4-9) - KCN Hòa Xá,
xã Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 00424/2019/XNQC
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