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Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH thương mại và dược phẩm AVANTA

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

Địa chỉ: 148 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00426/2020/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0938462406

9071/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe ESTRIONA
(Menopause)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 ở thùng xe di động, phương tiện giao thông; - Quảng cáo trên tờ
dán, tờ rơi, poster, brochure, leaflet, banner, áp phích, quà tặng, áp phích hoặc in
ấn trên vật dụng khác (như bảng đèn, bảng quảng cáo các loại, hình mẫu, các vật
phẩm in ấn dán trên kệ và tủ trưng bày và bán hàng, bảng hiệu, vật dụng quảng cáo
trên kệ, mái che, tủ, quầy thu ngân, dù che, lịch, bút viết, sổ tay, đồng hồ, áo mưa,
túi xách, ba lô và trên những vật phẩm khác). Quảng cáo trên sách, cẩm nang,
trong hộp sản phẩm, cẩm nang sử dụng sản phẩm - Quảng cáo trên cổng thông tin
điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng
cáo, internet, google, zalo, facebook và các mạng xã hội khác, hội nghị, hội thảo,
đào tạo. - Quảng cáo trong nhà thuốc, quầy kệ, tủ trưng bày, Standee, Booth
Sampling - Quảng cáo trên vật thể phát quang, vật thể trên không, vật thể di động -
Tài liệu trong hội thảo, hội nghị, đào tạo - Quảng cáo trên báo viết, báo điện tử, tạp
chí.

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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Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01722/2019/XNQC



NHÀ SẢN XUẤT: Vianature Pty Ltd
15 Pegler Ave, South Granville NSW 2142, Australia

NHÀ XUẤT KHẨU:  Vinta Pharma Pty Ltd
8 Hemingway Cres, Fairfield NSW 2165, Australia

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM AVANTA
Địa chỉ: 41/7 Đường 9, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM

28 2253 9066(+84) (+84) 938 462 406

www.avantapharma.com
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Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ

Hỗ Trợ Hạn Chế Nếp Nhăn
Hỗ Trợ Chống Lão Hóa

Hỗ trợ cải thiện cảm giác nóng bừng

Hỗ trợ giảm đổ mồ hôi ban đêm

Hỗ trợ cải thiện rối loạn giấc ngủ và giảm lo âu

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền, mãn kinh 
bao gồm:

Số HS: 01722/2019/XNQC



Isoflavones ( chiết xuất đậu chẻ ba hoa đỏ)

Chiết Xuất Hạt Nho 

Dầu Hạt Nho 

Canxi Cacbonat

Magie Oxit

Astaxanthin

40mg

20mg

200mg

125mg

66,27mg

3mg

Khởi đầu 1 viên/lần x 2 lần/ngày sau bữa ăn vào buổi sáng 
và buổi tối. 
Để hỗ trợ giảm các triệu chứng vào ban ngày, có thể dùng 
2 viên sau bữa ăn sáng.
Nếu các triệu chứng vào ban đêm tệ hơn, có thể dùng 2 viên 
sau bữa ăn tối.
Liều duy trì: 1 viên/ngày, hoặc theo hướng dẫn của chuyên 
gia y tế.

CÁCH DÙNG

BẢO QUẢN

Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
Phụ nữ trong tình trạng giảm nội tiết tố do cắt bỏ 
buồng trứng, tử cung.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ 
như cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc 
ngủ, lo âu; hỗ trợ hạn chế lão hóa và hỗ trợ cải thiện nếp nhăn.

Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và hỗ trợ hạn chế lão hóa.
Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn 
kinh ở phụ nữ như cảm giác nóng bừng, đổ mồ 
hôi ban đêm, lo âu và rối loạn giấc ngủ.

Lưu ý: Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú & trẻ em.
Tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng nếu bạn đang sử 
dụng hormone thay thế hoặc cần tăng liều.
Để xa tầm tay của trẻ em.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC 
VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH. 

Các thành phần khác: Magnesium stearate, Cellulose microcrystalline, Colloidal silica khan.

SỐ ĐKSP: 9071/2019/ĐKSP   SỐ XNQC :
02

XUẤT XỨ TẠI ÚC

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ

Bảo quản dưới 30 °C, nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

CÔNG DỤNG

Số HS: 01722/2019/XNQC
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