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8057/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDEN
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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 xuất bản phẩm, sản phẩm in, tờ rời, tờ hướng dẫn sử dụng

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
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Maket quảng cáo sản ph
 

 

Thực phẩm bảo vệ sức kh

Chứa 02 chủng probiotic

Bổ sung Probiotics và Prebiotics cho 

hóa. 

Thành phần: 

Mỗi gói 2g chứa: 

   Bột kem thực vật 40,08%

   Đường Fructose – Oilgosaccharide (Prebiotics d

   Đường lactose hỗn hợ

   Cellulose, Microcrystalline 5,0%

   Đường Glucose 5,0%

   Sucrose ester acid béo 1,0%

   Probiotics bao gồm:

   Lactobacillus plantarum (phân l

   Pediococcus pentosaceus (phân l

   Enterococcus faecium 0,11%

   Lactobacillus casei 0,11%

   Lactobacillus acidophilus 0,11%

 

Công dụng: Giúp bổ sung Probiotics (các vi khu

FOS) cho đường tiêu hóa. Hỗ
tiêu hóa, hỗ trợ giảm rối loạ
bón, đầy hơi. 

Sử dụng trong các trườ

Người bị rối loạn tiêu hóa, tiêu ch

Dùng để giảm nguy cơ
thuốc kháng sinh hoặc dùng thu

Người bị tiêu chảy khi uố

Cách dùng: Dùng trực ti

Trẻ em: Dùng 1-2 lần/ng

ản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDEN LAB

ức khỏe GOLDEN LAB 

robiotic được phân lập từ Kim chi Hàn Quốc 

à Prebiotics cho đường tiêu hóa, hỗ trợ tăng 

ật 40,08% 

Oilgosaccharide (Prebiotics dạng FOS) 28,4%

ỗn hợp 20,0% 

Cellulose, Microcrystalline 5,0% 

ng Glucose 5,0% 

Sucrose ester acid béo 1,0% 

ồm: 

s plantarum (phân lập từ Kim chi Hàn Quốc) 0,11%

Pediococcus pentosaceus (phân lập từ Kim chi Hàn Quốc) 0,075%

Enterococcus faecium 0,11% 

Lactobacillus casei 0,11% 

Lactobacillus acidophilus 0,11% 

ổ sung Probiotics (các vi khuẩn có lợi) và Prebiotics (d

ỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ tr

i loạn tiêu hóa và hỗ trợ cải thiện tình trạng ti

ờng hợp: 

êu hóa, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, kém hấp thu

ơ gây mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ru

ùng thuốc. 

y khi uống sữa do chứng bất dung nạp đường La

ực tiếp, trộn với sữa chua hay hòa vào sữa ho

ần/ngày, 1 gói (2g)/lần. Trẻ em dưới 2 tuổi tr

1 

e GOLDEN LAB 

ăng cường tiêu 

ng FOS) 28,4% 

c) 0,11% 

c) 0,075% 

à Prebiotics (dạng 

ỗ trợ tăng cường 

ạng tiêu chảy, táo 

ấp thu 

ờng ruột do dùng 

ng Lactose. 

ữa hoặc nước. 

ổi trước khi dùng 
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cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh d

Người lớn: Dùng 2 lầ

Công nghệ sản xuất: Golden LAB ch

từ kim chi Hàn Quốc, được sả
nhập khẩu từ Hàn Quốc. 

Bảo quản: Để ở nhiệt độ
ánh sáng. 

Chú ý: Không sử dụng cho ng

phẩm. 

Sản xuất bởi: CELL BIOTECH CO., LTD. 

Địa chỉ: 397, Aegibong

Korea 

Chịu trách nhiệm đưa s
DƯỢC PHẨM VINH GIA 

Địa chỉ: Số 116 Trần B

Văn phòng giao dịch: S

TP Hà Nội – Liên hệ: 1900.545439 

Thực phẩm này không ph

chữa bệnh 

ên gia dinh dưỡng hoặc nhân viên y tế. 

ần/ngày, 1 gói (2g)/lần 

Golden LAB chứa 02 chủng probiotic (vi khu

ợc sản xuất theo công nghệ LAB2PRO
TM

, đư

ệt độ phòng (<25 độ C), nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 

ụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành ph

CELL BIOTECH CO., LTD. - KOREA 

: 397, Aegibong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi

ưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY C
 

ần Bình, tập thể Viện 19/8, Mai Dịch, Cầu Giấ

Số 9 Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 2, Q. Nam T

: 1900.545439 – 1900.1259 

ày không phải là thuốc và không có tác dụng thay th

2 

(vi khuẩn có lợi) 

, được sản xuất và 

i khô ráo, thoáng mát, tránh 

ành phần nào của sản 

si, Gyeonggi-do, 415-872, 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

u Giấy, Hà Nội 

ình 2, Q. Nam Từ Liêm, 

ng thay thế thuốc 
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