
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1441/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Dược Phẩm VNP
Địa chỉ: Ô 54, F3 Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 36284737      Fax: 
 

       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 14 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:
Bominity

5824/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo bằng biển, bảng,
panô
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo trên báo chí

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Thcic phgm chdc nang 

 

S6 GCNTC: 5824/2014/ATTP - XNCB 

  

Ong dung: 
- Glut) bd sung va phbng thieit Vitamin C 
- Clap co' the tang six a ;cluing 
clang tai tac (Ong xiiu tit mai mem 

Doi luring sit dung: 
Tre em thilu Vitamin C trong klau phlin an hiing ngay, 
tre m2 i tim day, tre sac de Wing yew 

Huang an sti dung: 
- Trd em tit 2-6 tat: 1 ting/ lam x 1-2 kit!" ngaY 
- Tre em tit 7-15 tat: 2 iing/ kin x 2-3 tan/ ngay 
- Tre em dithi 2 tat tham khao j",  kiln dtto'c sy va 
bac s9 	tnec khi citing 

San pham nay khOng phai la thuOc \id khOng  CO 

tac dcing, thay the thuOc china benh 

Vitamin C 

Nha phan phoi: 
CONG TY TNHH DWG PHAM VNP 

C 54 F3, Khu do thi Dal Kim Hoang Mat, Ha NiO 

Tel: 04.36284736 	Website: vnp.com.vn  

Nha san xu6t: 
CONG TY CO PHAN DLIOC PHAM CPC1 HA NOI 
Cum Cong nghiep Ha Binh Phucing, Huyen Thong Tin,  
Thank pho Ha Noi 
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