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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÀN - Ý

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

Địa chỉ: Số nhà 37, ngõ 470/61 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00437/2020/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02435590634

5390/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe NÃO TRÍ
VƯƠNG GINMAX1

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 như Facebook, zalo, Instagram,
webtretho, lamchame, vatgia, zingme...

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 02878/2019/XNQC
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Cd thanh phdn Acid Glutamic giup tang cuong d6n truydn va kich thich thdn kinh hoat dfing tdt Hon,
ddng tholcdthdnh phdn Sdt Fumarate grIp tqo tiing cudng ]uong hdng cdu trong milu, giup n$ng coc,
hidu qud hoal ddng cLla he tudn hoin.

Cao Bach qud (0inkgo Biloba extract) 400mg
Ddu ca (Fish oil IPA 189,", DHA 1296) i80mq
Cafein i00mg
Acid qlutarrlc BOmg

Magnesium iactate 40mg
Sit FL-rarate 24rng
Vrtamin 81 (Thiamin HCt) 4mg
Vitamlr 82 (Ribofla,rin) 4mg
Vitamrn 86 (Pyridoxtne) 'trmg

Phu iidu: gelatin, glycerin, rirng clrch sorbitol 709d

ec;thin, vaniilrn, trtan dioxyd vua d,j 2 vi0n

- ll$uoi bi thidu ning tu$n hoan ndo vci c*c bidu hiAn:

noa mit, chong mdt, dau cldu, rljt ngi, h$i chLtrrg tidn

dinh, ngudi sau tai biein mach iniu n,jo cjo til mach.

- Dunq hd tr6: NgAy Lrdng I vi*n chja 2 Idn.

- Dung duy tri: Ngay iriing I l,i6n.

- l"1dr dung duy lri tu j dcn .l th.ing cid dat hi0u qu$.

H6 tro hoet huydl l-{6 ko ti5ng crrdng tu$n ho*n miiu

n8o, h6 tro gi6m cdc bidu hi6n do thidu ning tudn hodn

n6o. Hd tro cai thi6n cdc di chung sau tai bidn mach

mdu nio do t$c mach.

Ciinli i;io yd crlr ftfde:
Phu nd ca tkai ve cho con b4 rang k{nh:, ftgu(Ji co h6i chtng
md{J cherfi ding, figttoi dangxuiithuy6i ngrro cao huydfdp,
nEuoi chudn bj phi$u tiudr khong dupc dittg, Khong ding
clro ngrtdi mdn c;im vdt bdt W thinh pfiiih n;io cia sdn phjrn
ndy.

Nor kho reo, trdnh anh ndng trirc titip.

Chri f: Thrtc phdm niy kh6ng phii ti thudc,
kh6ng c6 t6c dung thay the'thudc ch0a b6nh.

TIEU cHUiN: TCC$

s6 oxsp: s3so/2org/oKsp
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THANH

CONG

Hd trg ngwi sau taibidn mach mdu ndo da tic nacn

Hd W ngwi bi ttliii ndng tuin hain ndo voi rdc bi6'u h!6n:

hoa ndl rhdng nir, dau dlu, n{r ngi, hiri chtng tidn ilnh

Nfro Tri Vrtrrg

Nio Tri Vrf*rg
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