BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 00230/2020/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH thương mại và xây lắp Meiko
Địa chỉ: 91 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02462579191
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Fax:
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 INSUNA

13603/2019/ĐKSP

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. Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động,
phương tiện giao thông; báo điện tử, Internet, facebook, zalo, google
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.
KT. CỤC TRƯỞNG
#

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Số HS: 00127/2020/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Số HS: 00127/2020/XNQC

Thành phần cho 1 viên nén:
Chiết xuất cây chóp mao lưới (Salacia reticulate)

75 mg

Bột chiết xuất lá xoan Ấn độ (Azadirachta indica)

5 mg

Inulin từ cây thùa
Chiết xuất cúc vu (Helianthus tuberosus)

2,5 mg
5 mg

Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, Canxi stearate, Silicon dioxide (INS 551), Maltitol (INS 965i).
Khối lượng tịnh : 250 mg/viên ± 30mg

Công dụng:
Hỗ trợ chuyển hóa đường, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.

Đối tượng sử dụng:
Người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, người có chỉ số đường huyết cao.

Cách sử dụng:
Uống 4 viên/ngày với nước thường hoặc nước ấm.

Hạn sử dụng:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.

Chú ý:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Hãy để xa tầm tay trẻ
em. Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc đến điều trị tại bệnh viện, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử
dụng. Dùng ngay sau khi mở nắp.
Bảo quản:
Tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiệt độ cao và độ ẩm.
Số ĐKSP: 13603/2019/ĐKSP
Số XNQC:
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất:

ASTRIM, INC.

Địa chỉ: 2006, Kobora,Yamada-cho, Mizunami-Shi, Gifu, Nhật Bản.

Hỗ trợ chuyển hóa đường

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH thương mại và xây lắp Meiko

Hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết

Địa chỉ: Số 91 Linh Lang, Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , thành phố Hà Nội, Việt Nam.

120 VIÊN
Sản xuất tại Nhật Bản
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Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
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