BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 01138/2019/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải
Địa chỉ: số 9 BT2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0422159001
STT

Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Rutin

Fax:
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
1409/2019/ĐKSP

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. Quảng cáo trên poster, tờ rơi, tờ dán, áp phích, quà tặng, trong nhà thuốc, quầy
kệ, tủ trưng bày. Quảng cáo trên sản phẩm in; trang thông tin điện tử, thiết bị điện
tử; hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ
chức sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao; người chuyển tải sản phẩm quảng
cáo, vật thể quảng cáo; quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
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.
KT. CỤC TRƯỞNG
#

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Số HS: 00905/2019/XNQC

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Số tiếp nhận: 1409/2019/ĐKSP
Số XNQC:
THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Mi vin nang c cha: Nano Rutin: 20mg

Ph liu: Lecithin, PEG600, Acrysol K-140,
Polysorbate 80, Gelatin, Glycerin, Sorbitol,
Nipagin, Nipasol, Allura Red AC, Tartrazin,
Vanilin, Nc va  1 vin.

CÔNG DỤNG

H tr tng cng sc bn thnh mch.
H tr lm gim cc triu chng ca tr.

Khi lng vin: 530mg

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Thc phm ny khng phi l thuc v khng c
tc dng thay th thuc cha bnh.
Khng s dng nu c phn ng khng mong
mun hoc mn cm vi thnh phn c a sn phm.

Ngi b tr vi biu hin chy mu, au rt.
Ngi b sng t y do t n th ng m mm.
CÁCH DÙNG

U ng 2-3 vin/ln, 1-2 ln mi ngy.
BẢO QUẢN

N i kh , trnh nh sng, nhit  kh ng qu 30oC.

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm
Công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải
S 9 BT2 Bn o Linh Đm, Q. Hong Lit, P. Hong Mai, HN
VPGD: S 66 Trung Ha, q. Cu Gi y, HN
024. 2215. 9001 1900. 63. 69. 13
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facebook/nanorutinoic
www.nanorutin.vn
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