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Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Amway Việt Nam

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

Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam Singapore II-A,
Thị xã Tân Uyên, tỉnh bình Dương, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01373/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 06503801180

6032/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức
khỏe: NUTRILITE MULTI CAROTENE1

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. Quảng cáo trong tài liệu giới thiệu sản phẩm, tờ rơi, tài liệu huấn luyện nội bộ,
các kênh mạng xã hội (Facebook, Zalo..), tạp chí nội bộ, hội nghị, hội thảo, đào tạo
và sự kiện.

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: 01214/2019/XNQC



*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.     Hotline: 18001700.
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Multi Carotene  (90 viên/ lọ)

Thông tin dinh dưỡng:

Hỗn hợp độc đáo carotene tự nhiên từ 3 loại chiết xuất thực vật: vi tảo dunaliella 
salina, dầu quả cọ và hoa cúc marigold, cung cấp một phổ rộng các carotenoid từ 
alpha và beta carotene, lutein và zeaxanthin, giúp bổ sung vitamin A nhờ carotene 
chuyển hóa thành vitamin A theo nhu cầu của cơ thể.

Công dụng:

Hỗ trợ tăng cường khả năng chống oxy hóa trước các gốc tự do, tốt cho thị lực. 
Đối tượng sử dụng: Người từ 6 tuổi trở lên cần bổ sung carotenoid, người có thị 
lực kém, khô mắt do thiếu vitamin A.

Hướng dẫn sử dụng:

Trẻ em 6-8 tuổi: 1 viên /ngày; Trẻ em 9-13 tuổi: 1-2 viên/ngày; Người lớn, trẻ em 
trên 13 tuổi: 1-3 viên/ngày. Tốt nhất dùng ngay sau khi ăn.

Lưu ý: Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người đang điều 
trị bệnh, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Số HS: 01214/2019/XNQC
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