
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1433/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MEGA LIFESCIENCES PUBLIC
COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Phòng 5.12A, tầng 5, số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38232323      Fax: 38232323
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được 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. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm chức năng:
MEGA WE CARE MAXX
OMEGA 3

3433/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo trên báo chí
- Tờ rơi, cẩm nang, bảng quảng
cáo, vật phẩm quảng cáo, bảng
đèn, áp phích, internet, vật thể di
động, túi bọc hàng mẫu, túi đựng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Moi Ian 1 - 3 vien, ngay uong 1 - 3 Ian trong khi an, ho~c
theo slf hLlang dan sU'dl,mg cua thay thuoc

300 mg
200mg

Thl/e phOm ehUenling

Ham Illong EPA & DHA coo

II'

THANHPHAN:

Giup giam nguy co b~nh m~ch vimh
Ho trq xlfO'ng khap, nao b(>va mat

CONGDI,ING:

NgLloi trLlang thanh va nglfoi Ian tuoi

Moi vien nang mem eh((a:

Dau ca (dlfai d~ng Triglyceride): 1,OOOmg
Cung cap Axit beo Omega- 3 dlfai d,;mg:
Eicosapentaenoic acid (EPA)
Docosahexaenoic acid (DHA)

cACHDUNG:

Mil; doc trvng. khong co vi Ig,
hgn cM mui tanh khi dung
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