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Fax:

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR

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

Địa chỉ: Số nhà 40, đường 2.2, khu Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng
Mai, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01584/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0934664888

9259/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe RIC HAIR 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. Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động,
phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử, Internet

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: 01685/2019/XNQC



  

 

 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE RIC HAIR 

 

 
 

CÔNG DỤNG: 

- Giúp bổ huyết, cung cấp các chất nuôi dưỡng tóc, hỗ trợ làm đen tóc, giảm gãy rụng, 

khô, xơ tóc, làm chậm bạc tóc. 

- Hỗ trợ giúp tóc chắc khỏe. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 

Dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp: Tóc yếu, rụng tóc, tóc bạc sớm do khí 

huyết kém. 

CÁCH DÙNG: 

- Ngày uống 2 viên. Hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ. 

- Lưu ý: Không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

 

 

 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 

Địa chỉ: Số nhà 40, Đường 2.2 Khu Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

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

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 

 

Số HS: 01685/2019/XNQC
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