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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 03503865487

Số: 7583/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe PQA Ngô
thù du1

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 tại các nhà chờ, điểm bản vé xe buýt
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo trên báo chí, truyền hình, màn hình điện tử
- Quảng cáo bằng biển, bảng hiệu, panô, popup, tờ rơi, băng rôn
- Quảng cáo trên Sách, cẩm nang, báo viết, tạp chí
- Quảng cáo trên kệ trưng bày, vật dụng trưng bày tại nhà thuốc, tổ chức hội thảo,
hội nghị

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: 02500/2019/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa, khí hư ra nhiều.

Hỗ trợ giảm khí hư do viêm phụ khoa.

BẢO QUẢN
Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

HẠN SỬ DỤNG
03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁCH DÙNG
Ngày uống 3 lần sau khi ăn.
Mỗi lần uống 20 ml
Pha nước sôi khuấy cho tan hoàn toàn.
Nên sử dụng liên tục sản phẩm ít nhất 3 tháng.

THÀNH PHẦN

Sản phẩm này không có Saccarose (đường kính), có thể dùng cho người bị tiểu đường

Ngô thù du
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ngô thù du

Hỗ trợ giảm khí hư do viêm phụ khoa.

Lưu ý:
- Có lắng cao thảo dược, lắc đều uống hết.
- Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm này.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.

Chú ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cho 10 ml
Thanh đại diệp:....................1,60 g
Bạch đầu ông:.....................1,20 g
Hải phiêu tiêu:......................0,96 g
Đỗ trọng:...............................0,96 g
Kỷ tử:......................................0,96 g

Hoàng bá:.............................0,80 g
Thương truật:........................0,64 g
Ngô thù du:...........................0,48 g
Phụ liệu: Natribenzoat, nước tinh 
khiết vừa đủ.
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