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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01282/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0903262682

5181/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe URINA
CARE1

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. Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

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: 01059/2019/XNQC



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người chức năng thận kém

Người tiểu không tự chủ, 
đi tiểu nhiều lần, tiểu són

Hỗ trợ tăng cường chức năng thận
Hỗ trợ bổ thận

Số XNNDQC: Số ĐKSP: 5181/2019/ĐKSP

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế  thuốc chữa bệnh
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần  nào  của  sản  phẩm
Không dùng cho phụ nữ có thai                                               Trang 1

Số HS: 01059/2019/XNQC



THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

Cao hỗn hợp dược liệu 450 mg tương đương các dược liệu sau:
Đỗ trọng (Cortex Eucommiae)  1000mg
Cẩu tích (Rhizoma Cibotii)  1000mg
Ích trí nhân (Fructus Alpiniae oxyphyllae)  900mg
Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)  900mg
Phá cố chỉ (Fructus Psoraleae Corylifoliae) 700mg
Phụ liệu: Chất làm dày (Tinh bột), chất tạo ngọt (lactose), chất chống đông vón (Magiê 
carbonat), chất làm trơn (Magiê stearat) , vỏ nang gelatin vừa đủ 1 viên 500mg.

Hỗ trợ bổ thận, Hỗ trợ tăng cường chức năng thận. Hỗ trợ giảm tiểu nhiều lần, hỗ 
trợ tiểu són, hỗ trợ tiểu không tự chủ do chức năng thận yếu.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người chức năng thận kém, tiểu không tự chủ, đi tiểu nhiều lần, tiểu són.

CÁCH DÙNG

Ngày uống 2 đến 4 viên, sau khi ăn. 

Hỗ trợ tăng cường chức năng thận
Hỗ trợ bổ thận

Mỗi viên nang cứng chứa:

THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:
Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Đức.
Tầng 1, số 23, ngõ 3, Phố Phạm Tuấn Tài. Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
SẢN XUẤT TẠI:
Công ty cổ phần Dươc Phẩm DIVA.
Thôn Đại Lộ - xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín - Hà Nội.
                                                                                                                               Trang 2
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