BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 00318/2020/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: Số 116 đường Trần Bình, tập thể viện 19/8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0985828177
Fax:
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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 KIỀU
XUÂN

12902/2019/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. Quảng cáo trên xuất bản phẩm, sản phẩm in, tờ rời, tờ gấp, tờ hướng dẫn sử
dụng
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: 00005/2020/XNQC

Số HS: 00005/2020/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

KIỀU XUÂN

Thành phần cấu tạo:
Mỗi viên chứa:
EstroG-100 (hỗn hợp thảo dược đương qui, tục 257 mg
đoạn, cách sơn tiêu)
Gama-Oryzanol

20 mg

Glutathione

20 mg

DHEA

5 mg

Pregnenolone Acetat (chiết xuất từ củ mài đắng)

5 mg

Collagen

100 mg

Cao củ sắn dây

50 mg

Curcumin

20 mg
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Số HS: 00005/2020/XNQC

Tá dược vừa đủ cho 1 viên

700mg

 Công dụng: Viên uống Kiều Xuân
Hỗ trợ tăng cường các nội tiết tố nữ, hỗ trợ giúp cải thiện các biểu hiện suy giảm nội
tiết tố nữ; hỗ trợ giảm lão hoá da, hỗ trợ giúp da sáng và căng mịn.
 Đối tượng sử dụng:
- Phụ nữ trưởng thành bị suy giảm nội tiết tố nữ với biểu hiện như mệt mỏi, cơn bốc hoả,
mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, giảm sinh lý nữ, da khô.
- Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh.
- Phụ nữ bị lão hoá da, sạm da, nám da, da kém đàn hồi.
- Phụ nữ có nhu cầu làm đẹp da.
 Hướng dẫn sử dụng:
Ngày uống 2 viên, chia 2 lần
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
Sử dụng liên tục 3-6 tháng để đạt kết quả trông thấy.
Nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để làm đẹp da, duy trì nét thanh xuân và nữ tính.
 Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên
 Phân phối bởi: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VINH GIA
Địa chỉ: Số 116 Trần Bình, Tập thể viện 19/8, P. Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 09 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội
Điệnthoại: 0243.537.6763 - 19001259
 Sản xuất bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Usapha
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Số HS: 00005/2020/XNQC

Địa chỉ: Đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Sơn,
tỉnh Bắc Ninh.
* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Lưu ý: Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang bị u xơ tử cung, u cục ở vú, tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.
Giấy tiếp nhận ĐKSP số: 12902/2019/ĐKSP
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