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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02422146826

13109/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ gan
Mardekin1

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. Tờ rơi, áp phích, cẩm nang, standee, catalog, vật phẩm quảng cáo, quảng cáo tại
thang máy, hội thảo, tổ chức sự kiện, hoạt động tại nhà thuốc, trên cổng thông tin
điện tử của công ty, đơn vị làm dịch vụ 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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Thgc php- bio vQ sfc kh6e
Vi6n b6 gan MARDEIilN

1. Thdrnh phAn: cho 1 vi6n

Cao Cardus mrianus (cao k6 sta) . .. 100 mg Vitamin PP . .. . .. . .10 mg

CaoActiso .........50mg VitaminBl .......1,0mg

Cao86c6ngarh.......................50mg Vitamin86 ...... 1,0mg

Cao Di6p ha chiu .......................50 mg

Phu tidu; Ddu ddu nanh . ddu co. carbosil. gelatin. chdt nhil hoa llecithin. sap ong t. chdt giir
iim (glycerin, sorbitol ), nr6c tinh khiiit, ethanol 96ok, chilt bdo qudn (nipagin, nipmol), hrmg
tiing hqp vanillin, phiim mdu tdng hqp (Titanium diotyd. sun set yellow FCF, Tartrazin,

chocolate) viia dil I vi€n.

C6ng dgng: H6 tro than-h r-biCr. mdr gar. h6 tro bao v€ gan. h5 tro tang cuorg chuc ring gan.

Diii tuqng sir dBng:

- Ngudi bi vi6m gan, men gan cao, xo gan.

- Ngudi st dung ruou bia, tii5p xto voi h6a ohSt g5y hai oho gan.

- Ngudi c6 chtc ning gan suy giim v6i c5c bi€u hi€n: min ngira, n6i md day, mun rhot, dn

u6ng k6m ti6u, n6ng trong.

Hu6mg d6n sir dBng: U6ng sau khi in
- Ngudi 16n: U6ng 1-2.vi6r./15n x 2 15r./ ngriy
- T16 em tr€n 7 tu6i : u6ng 1 vi€nllin x 2 linl ngiiy .

*Khilng sft dr4ng cho ngrdi mdn cdm vfi bfu kg, thdnh phin ndo crta sdn phdm.
*Thryc phdm ndy khilng phdi ld thu6c vd khilng cd tdc dqng thay thA thailc chiba bQnh.

Quy c6ch tl6ng g6i:

Vi 5 vi€n, 10 vi€n, 15 vi6n; h6p 5 vi, 6 vi, 10 vi, 12 vi, 15 vi, 20 vi, 25 vi.
Lo: 30 vi€n, 50 vi€n, 60 vi€n, 100 vi€n, 120 vi€n.

H4n su dgng: 36 rhdrg k€ nr rgdy .ro *uet.
86o quin: Noi kh6 r5o, tho5ng mit, tr5rh 5rh s5ng, rhi€t d6 du6i 30"C

Sii DIGP: 13 109/2O19IDKSP
Nhir s6n *r6t, c6NG Ty c6 pHAN DLIoc vA rrffT BI y rE HA rAy
Dia chi: 56 10, Ngo 4, Ph6 xi5r1 Phuong Phri Larl Qu{n Hd D6ng, Thdrh ph6 Hd N6i.
Thuong nhAn chiu tr6ch nhiQm ch6t luqng vir phAn phiii sin ph6m
c6NG Ty c6 pnAN v ngc eu6c rE - TNTERMEDTc
Dia chi: 6 

"6 
q - fa LK 1 - Khu d6 thi m6i An Hmg, Duong N6i - Hd D6ng - Hd N6i

Di€n thoai: 024.22146826 I 024.66663266

Gi6y x6c nh$n nQi dung quing c6o s6:

*Website: intemedicw.com

Số HS: 00095/2020/XNQC
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