
BỘ Y TẾ

Fax: 02438461530

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

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

Địa chỉ: số 171 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02355/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02438461530

8421/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khoẻ
TUMOLUNG1

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 truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác

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

Số HS: 02402/2019/XNQC



KICH BAN Sin phim Tumolung (30 ,)

'tQ',
ail

=l,*\
\e

TUMOLUNG TUMOLUNG TUMOLLTNG
TUMOLLING TUMOLUNG.

b6o vQ sric kho6 TUMOLTING

Thpc pham b6o vQ sric kh6e TUMOLLING H6
trg tdng crrong sfc. il6 kh6ng, H6 trg gi6m
nguy co mic c6c kh6i u, TIIMOLLING hd trg
tlng hiQu qui c6c biQn ph6p hoatri, x4 tri.

Thyc phdm b6o vQ sfc kh6e TUMOLLING
H6 trq tdng culng sric ct6 knang, H5 trg
gi6m nguy co mlc cdc kh6i u,
TUI\4OLLTNG h6 trg tdng hi6u qu6 ,,pric
biQn phSp h6a trf, xp tri.,

TUMOL I.ING, TUMOLLTNG, TUMOL LING, T
UMOLLING,ding cho ngudi mic cdc kh6i u, u

, t.pnol.

Thttc phiim ndy kh6ng phdi ld thutic vd khdng
c6 tdc dung thqt thii thu6c chila b€nh.

TUMOLLING dung cho ngudi mdc cdc
kh5i u, u ph6i.
(Bdn chir chsy popup tu dbu tdi cu6i

fl6ytS s,ts:^ logo + !6ng ty TNHH Duqc
Phdm A Au. DC: s6 I7l ph6 Chila Ldng,
Ldng Thuqng, D6ng Ea, Hd N1ri). Di:
024.384615s0- 028.62647r69. rE\u\**/i
- Thqrc phiim ndy kh6ng phdi ld thuiic vd
khdng c6 tdc dwng thay thii thudc chtia
bQnh.

-Kh6ng dilng cho ngudi cd mdn cdm voi
btit ctc thdnh phdn ndo cfia sdn pluim
* Thuong nh?n chlu trrlch nhiQm vA chdt
luqng san ph6m:
CQng ty TNHH Tu Vin Y Dugc Qu6c Tti.
SO g I.O A TO 100 Hodng CAu,Phuong O
chq Dir4QuQn Dting Da,Thanh PhO He
N0i

Dugc PhAm A A" : 171Ph6 chi aLing- phudng LingThugng - euOn D6ng Da

. 
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