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Số:  01400/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02438461530

6551/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khoẻ
NATTOSPES1

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 trên các vật dụng di động khác

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: 01395/2019/XNQC
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IrF n6 rns Glp tuI NGUY Cd HINH THANH VA LAM TAN CUC rrAAU sorrlC.

Fr- ctup cfinn NGUy co TAt uEru MAcH MAu NAo, nm& MAu NAo,
g-.,

BAU THAT NGUC DOTAC MACH.

IFir n6rnq n& puuc sAu rAt BtgN MACH MAU NAO DOTiC MACH.

o6r ruqrue sfiourue:
-Ngr"fdi c6nguycdtai biSn mqch m6u n6odoticmach.
- NgrJdisautaibi6n mgch mdu n6oc6cdcdi ch{trg liQt, m6omiQng, n6i nggnlt.
- Lrtu 1i: Kh0ng sfrOgng eho phg nfrc6thai, phg nfrrong kinh, ngrtdi dang xudt
huy6t ho{c co nguy cd xuf,t huydt, ngudi chudn bi ph6u thu6t.

Biachi:Sd171 Ph6Ch&aLeng-PhJongLengThrrgtg-Ou{nDdngDa-HaNOi 5S6-SS7-H&gLnnh-CrrX6BdcHAi -Phudng15-Qu{n10-Tp.HCM
Dign tho+i: 024.3846 t 530 " 024.373675t I' Fax: 0p4.377SMAg Bien thoai: 028.6-2647169 ' 028.39770045 ' Fax: A28.39770274

7i6p th! bai:

cfrr rr rmu outc pnir i lu - rcnoprn Vin ohdng dai di€n Mi6n Nam:

ThUc phdm niy kh6ng phii Ih thudc vh kh0ng c6 tdc dUng thay thdthudc chfta benh I

Số HS: 01395/2019/XNQC



Thgc phdm bio v6 sr?c kh6e

H6 trq giim nguy cd hinh thinh vi lim tan cgc m6u d6ng.
Girip giim nguy cd tai bi6n m?ch m6u nio, nh6i meu nao, dau thit ngrJc
dotic mqch. HStrg n6i ptrqc sautai bi6n mach mdu niodot5c mach.
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T}IANH PftAU: Ut6ivien nang chua
Nattokinase 300 FU
Phu liQu: Chdt dOn tinh bQt bdp, chdt chdng d0ng
von talc va magnesium stearate vua dfr.

cOr*e DgNG:
- H6 tro giim nguy cd hinh thanh vir lirm tan cuc
m6u dOng.
- Giup gi6m nguy co'tai bi6n mach m6u nio, nhdi
mAu n6o, dau thSt nggc do t6c mqch.
- H6 tro h6i phtrc sau tai bi6n mach m6u nio do
t5c mach.

Ddr ruqruc srlogruc:
- Ngrldi co nguy cd tai bi6n mach m6u n6o do tdc
mach.
- Ngudi sau tai biSn m4ch mdu nio co cdc di
chUng li6t, m6o mi6ng, noinggng.
- Lrlu f : Kh0ng sfi dtrng cho phq n0 co thai, phu
n[ rong kinh, ngddi dang xudt huydt ho6c c6
nguy cd xudt huy6t, ngudi chudn bi ph6u thu4t.
CAnh bAo: Kh1ng ding cho ngudi mdn cAm voi
bdt ki,thanh phdn nao crta sAn pttdm.

cAc$ a0rue:
- Li6u h6 trq duy tri: Ngiy u6ng 2 tAn, m6i tdn 1 - 2
vi€n.
- Li6u hd trgtang crJdng: Ngay udng 2 - 3 lAn, m6i
l6n 2 vi6n.
- NOn u6ng trUdc bfra in 30 phtit hoic sau khiin
1 gid.
- Ndn udng mQt dgt li6n tqrc trr 2 - 3 th6ng.
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BAOQUAH:
Ndikho, thoang, nhiet d0 drJ6i30oc va tr6nh 6nh
nSng trgc ti6p.

Thrlc phdm niy kh6ng phii ld thudc vi khdng cd tdc dung thay thdthudc chfra bQnh

I teP lht b6t:

c&G fi rilur ffm rtdil i iu - ffmrtr
Dia chi: Sd 171 Phd Chi,a Lang - phftFlg LAng Thudng - eu{n D6ng ga - Hi Nsi
Di6n thaai: 024.3846 1 530 ' S24_373SZSr 9 ' Fax: O24.g77SS4gg
Yin phinr dai di6n lli6n Nam:
536-557 - Hdng Linh - Cd Xe B5c Hai - phrrarng j5 - euAn 10 - Tp.HGM
Oign tho?i: 028.62647 1 60' 02B.Sgr,"O$4s, Fax: A28.397 7 OZZ 4

THUONG NHAr,t clilu rRAcH r*nriu sArc pHdM
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OCSX: L0 4242 - Khu CN Quang Minh I . Thi trdn euang
Minh - Huyen MC Liflh - Ha N6i
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