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115/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe BẠCH MỘC
NHIÊN1

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. 7. Quảng cáo trên các sản phẩm in: sách, cẩm nang, báo viết, tạp chí, poster,
tờ rơi, tờ dán, áp phích, bảng hiệu, pano, băng rôn; màn hình chuyên quảng cáo,
vật thể phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động;
trang thông tin điện tử, báo điện tử, thiết bị điện tử; vật dụng trưng bày tại nhà
thuốc, kệ trưng bày; hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, chương
trình văn hóa, thể thao, áo, ba lô, áo mưa, bút, cốc, chén, lọ hoa; quy hoạch quảng
cáo ngoài trời.

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: 01718/2019/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

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

Số HS: 01718/2019/XNQC



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

Cách dùng:
Người lớn mỗi lần uống 3 viên, ngày uống 2-3 lần, sau bữa 
ăn.

Khuyến cáo:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kì thành phần nào 
của sản phẩm.
Phụ nữ có thai không dùng sản phẩm.

Quy cách đóng gói:
Khối lượng viên: 500 mg/viên ( ± 7,5 %).
+ Vỉ 10 viên: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ.
+ Lọ: 40 viên, 60 viên, 80 viên.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Để xa tầm tay trẻ em.

Thời hạn sử dụng:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

Số đăng ký sản phẩm: 115/2019/ĐKSP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 01718/2019/XNQC
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