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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00292/2020/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0928858858

719/2020/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức
khỏe TONIKIDGOLD® +1

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 các mạng xã hội facebook, google, trên các ấn phẩm, vật phẩm,
tài liệu, công cụ, vật dụng truyền thông, kệ tủ, vật dụng trưng bày tại siêu thị, nhà
thuốc, thùng xe di động, taxi, xe buýt, bảng hiệu, billboard, xe cộ (xe máy, xe
buýt, xe 16 chỗ..), poster, tờ tơi, standee, backdrop, catalogue và catalogue đóng
quyển, cặp, quần áo, mũ, túi xách, bình nước, túi nilon, tài liệu dùng trong hội nghị
và hội thảo, đào tạo tập huấn, các kênh nội bộ, phương tiện giao thông, móc khóa,
áo thun, nón bảo hiểm, áo mưa, dù, bình nước, bình giữ nhiệt, banner, túi giấy, lịch
(để bàn, để treo), sổ tay, túi nhựa, túi vải, bóp, ví, khăn, ba lô, văn phòng phẩm
(bút, viết, thước...), thẻ đeo, dây đeo thẻ, huy hiệu, huân chương, ly nước, tranh, vỏ
điện thoại, pha-lê, hộp (giấy, nhựa, thiếc, inox), vật dụng quảng cáo

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.
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TONIKIDGOLD + 

Thành phần:    

Cho 10ml: 

Cao lỏng hỗn hợp thảo mộc 300 mg tương đương với:    

• Lạc tiên 150 mg 

• Thục địa 90 mg 

• Tâm sen 20 mg 

• Táo nhân 20 mg 

• Thổ phục linh 20 mg 

Mật Ong 300 mg 

L-Lysine HCl 250 mg  

Magnesi gluconat (Tương đương Magie 10 mg) 173 mg   

Ngân Nhĩ 150 mg  

Orafti P95 (Oligofructose) 56 mg   

L-Arginin aspartate 50 mg  

Pluriamin (Acid amin từ nhộng tằm) 30 mg                      

Thymomodulin 25 mg  

Đạm sữa (Whey protein) 20 mg                      

Taurin 15 mg            

Beta D glucan 10 mg  

Kẽm gluconat (Tương ứng Kẽm 0,62 mg)  4,4 mg 

Nicotinamid (Vitamin PP) 2,4 mg  

Thiamin HCl (Vitamin B1)  1,9 mg  

Pyridoxin HCl (Vitamin B6) 1,2 mg             

Riboflavin natri phosphat (Vitamin B2) 1,0 mg  

DHA 10% 0,5 mg  

Bioperin 0,25 mg                      

Acid pteroylmonoglutamic (Vitamin B9) 0,12 mg  

Phụ liệu: Đường trắng, sucralose, sorbitol, propylen glycol, gôm xanthan, nipagin, nipasol, 

hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ 10ml 

 

Công dụng: 

Bổ sung các dưỡng chất giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon, 

hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. 

 

Đối tượng sử dụng: 

- Trẻ biếng ăn, ngủ kém, hấp thu kém, gầy yếu, suy dinh dưỡng do chế độ ăn không đầy đủ, hay 

ốm khi thay đổi thời tiết do sức đề kháng kém 

-    Trẻ bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mới ốm dậy cần bồi bổ cơ thể 

 

Cách dùng: Uống sau khi ăn: 

- Trẻ em từ 06 tháng tuổi - 1 tuổi: Uống 10 ml/ lần/ ngày 

- Trẻ em từ 1 tuổi - 3 tuổi: Uống 10 ml/ lần x 1- 2 lần mỗi ngày 
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- Trẻ em trên 3 tuổi - 6 tuổi: Uống 10 ml/ lần x 2 lần mỗi ngày 

- Trẻ em trên 6 tuổi -10 tuổi: Uống 20 ml/ lần x 1-2 lần mỗi ngày 

- Trẻ em trên 10 tuổi: Uống 20 ml/ lần x 3 lần mỗi ngày 

 

 Khuyến cáo: 

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

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Trẻ nhỏ tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng. 

 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA 

30A Đường số 5, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chi nhánh: 16 lô B Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

SĐT: (028) 5431 3366 – (024) 3783 4111 - Email: info@goldenhealthusa.com 

 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Số ĐKSP: 719/2020/ĐKSP 

Sản xuất bởi:  NHÀ MÁY HD PHARMA EU –  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

Địa chỉ: Thửa đất số 307, cụm công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 
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