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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty Cổ phần ELEPHARMA
Địa chỉ: Số nhà 5, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà
Nội
Điện thoại: 0868131338
Fax:
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Scurma
fizzy

20071/2017/ATTP-XNCB

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. Slogan, banner, Facebook, Zalo
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01563/2019/XNQC

Số HS: 01563/2019/XNQC

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SCURMA FIZZY
Hướng đích viêm loét, hỗ trợ khỏe nhanh dạ dày
Viên sủi Curcumin đầu tiên sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm có sử dụng công nghệ
hướng đích (* ).
THÀNH PHẦN:
Mỗi viên sủi SCurma Fizzy chứa
Hệ (Nano Curcumin, Axit folic liên kết Curcumin)…………200mg
Phụ liệu: Vừa đủ 1 viên.
Công dụng:
- Hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.
- Hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng.
- Hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh.
Đối tượng sử dụng:
- Người viêm loét dạ dày, hành tá tràng, bệnh đường tiêu hóa.
- Phụ nữ sau sinh; Người đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, sau mổ, sau chấn thương,
đang trong quá trình lành vết thương, vết loét.
- Người cần nâng cao sức khỏe, phòng ngừa các bệnh mạn tính do gốc tự do (viêm khớp,
viêm gan, tim mạch, ung thư, sa sút trí tuệ, …)
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Sản phẩm chỉ dùng một lượng muối Natri nhỏ so với các viên sủi thông thường nên những
bệnh nhân cao huyết áp có thể sử dụng; Sản phẩm không sử dụng đường sinh năng lượng,
có thể dùng cho các đối tượng ăn kiêng. Không nên dùng sản phẩm sau khi uống các sản
phẩm nước có gas. Không dùng đối với phụ nữ mang thai. Không sử dụng cho người mẫn
cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Cách dùng:
- Uống tăng cường để hỗ trợ bệnh:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 02 – 03 viên/ngày; chia 2 – 3 lần
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Trẻ từ em dưới 12 tuổi: Uống 02 viên/ngày; chia 2 lần
- Uống duy trì để phòng ngừa bệnh và làm đẹp da:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 01 – 02 viên/ngày.
Trẻ em dưới 12 tuổi: 01 viên/ngày
Nên dùng SCurma Fizzy ít nhất 03 tháng cho một đợt sử dụng và có thể lặp lại nhiều lần
trong năm. Hòa tan một viên sủi trong 100-200ml hoặc đồ uống yêu thích; có thể dùng
nước ấm hoặc lạnh và điều chỉnh vị theo sở thích.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ẩm, không quá 30oC, đậy nắp kín ngay sau khi
dùng, để xa tầm tay trẻ em.
Số XNCB: 20071/2017/ATTP-XNCB
Đơn vị phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm
Số nhà 5, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: 0868131338; (Email) info.elepharma@gmail.com
Hotline: 1800 6091
Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà
Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3649 408; (Email) info@namhapharma.com.
Chú ý:
(*) Đề Tài: “Nghiên cứu công nghệ tạo hệ hướng đích (Nano Curcumin, Axit Folic liên kết
Curcumin) dùng trong hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiêu hóa và phòng ngừa ung thư.”
Đề tài được thực hiện tại: Trung tâm Nano và Năng lượng – Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên- ĐHQGHN.

