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---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0903187057

12601/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe OMEGA +
DHA GUMMIES1

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 tờ rơi, poster. In ấn trên các vận dụng như nón, viết, áo…
Quảng cáo trên các báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng
thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet

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: 00131/2020/XNQC



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

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

 Thành phần: Hàm lượng dành cho 3 viên

Thành phần khác: 

Sản xuất tại Mỹ
(Hoa Kỳ)

Si-rô glucose, đường, glucose, tinh bột ngô biến tính, nước, axit malic, hương tự nhiên,
sodium citrate, màu tự nhiên (annatto và nghệ), dầu dừa và sáp carnauba.

. Vitamin C (Ascorbic acid): ................................................................................................... 20 mg

. Omega-3  (Alpha Linolenic Acid): ...................................................................................130 mg

. Omega-6 (Linoleic Acid): ..................................................................................................... 65 mg

. Omega-9 (Oleic Acid): .......................................................................................................... 30 mg

. DHA (life’sDHA from algae) - Docosahexaenoic Acid từ Tảo: ................................ 50 mg

Công dụng: 
- Bổ sung Omega, DHA. Hỗ trợ phát triển não bộ, tốt cho mắt.

  Đối tượng sử dụng: 
- Trẻ em trong giai đoạn phát triển cần bổ sung Omega, DHA.

Cách dùng, liều dùng:  
- Nhai khi dùng. 
- Ngày nhai 3 viên và không sử dụng quá 3 viên/ngày.

* Khuyến cáo:
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc  
chữa bệnh.
- Không sử dụng nếu niêm phong bị mở hoặc hư hỏng.

Bảo quản: 
- Nơi khô ráo và thoáng mát.

Quy cách đóng gói:
- 60 viên/ chai.

Hạn sử dụng:
- 3 năm kể từ ngày sản xuất. 

    

Xuất Xứ:  VITALABS, Inc 
1451 Hwy 20 West. McDonough, GA 30253 U.S.A

Nhập khẩu và phân phối:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTHY BEAUTY
Địa chỉ: 451/24/14 Tô Hiến Thành, Phường14, Quận10, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3866 3067 - 3866 3068 - Fax: (028) 3866 2021

Email: info@healthybeautyduocpham.com

Website: healthybeautyduocpham.com

Số giấy xác nhận công bố  phù hợp quy định ATTP:12601/2019/ĐKSP. 

Số HS: 00131/2020/XNQC
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