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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 bổ sung:
MEGA PRO PLUS

3057/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên báo chí
- Tờ rơi, internet, poster

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



pham b'
° 

sung MEGA PRO PLUS 
A'.  PH  

HO TR6PIONG'' 6NG LAO HOA-GIUP TANG CVONG Stic KHOE • , ._e 

Thkrc pham be su 	PRO PLUS voi thanh phan dinh duVng gem: h6n hop 13 dick chiet 

to  thkrc vat có tac dung cheng oxy hoa (antioxidants). 

Thksc pham be sung MEGA PRO PLUS ho trq cho qua trinh phong chOng lao hea cua co the. 

Thkrc pham be sung MEGA PRO PLUS clUng cho ngtrai can be sung cac chat cheng lao hea to  

thien nhien, nguai met mOi, suy nhuvc ca the, an ngu kern. 

Cach dung: 1 - 3 vien/ ngay. Co the utSng hang ngay. 

Rao 	Bao quart nai kho mat (nhiet de <30°C, Do am < 70%), tranh anh nang mat trai. 

Thai Ilan sir dung: 2 nam ke tir ngay san xuat. 

Dong goi: Chai 60 vien. 

Xuat xf.r: Ong ty New Spirit Naturals, Inc. 615 W. Allen Ave. San Dimas, CA 91773 - America 

Nh4p khAu vA phan phi bCri: Cong ty TNHH TM Dirac Pham Binh Nguyen. 

13C HO Bleu Chanh, P. 12, Quan Phu Nhuan, Thanh phe HO Chi Minh. 

San pha'm nay khong phai la thuoc va khong có tac clung thay the thuac chug Nnh. 

S6 giAy xac nhan not dung quang cao thkrc pham: 	..... /XNQC-ATTP. 





pham be sung MEGA PRO PLUS 

HO TROT,HO1N119 -14,0 G LAO HOA-GIUP TANG WONG SUC KHOE 

Thkrc pham bo- iint:iviV YPRO PLUS vo•i thanh phan dinh du/ang g6m: 116n hap 13 dich chiet 

to thkrc vat c6 tac dung c116ng oxy hoa (antioxidants). 

Thkrc pham b6 sung MEGA PRO PLUS h6 tra cho qua trinh phong ch6ng lao h6a cua co the. 

Thkrc pham be sung MEGA PRO PLUS &mg cho ngtrai can b6 sung cac chat clieng lao hoa tit 
thien nhien, ngu•o•i met mai, suy nhtrac ca the, an ngu kem. 

Cach dung: 1 - 3 vien/ ngay. Co the ueng hang ngdy. 

Bao 	Bao quan nai kho mat (nhiet do <30°C, D6 Am < 70%), tranh anh nang mat trbi. 

Tho•i hun sir dung: 2 nam ke ngay san xuat. 

Bong gal: Chaff 60 vien. 

XuAt xti.: Cong ty New Spirit Naturals, Inc. 615 W. Allen Ave. San Dimas, CA 91773 - America 

Nh4p khAu vA phan phi 	Ong ty TNHH TM Du•ac Pham Binh Nguyen. 

13C H6 Bleu Chanh, P. 12, Quan Phu Nhuan, Thanh phe Ho Chi Minh. 

San phcim nay kilo/1g phai la thuac va khong co tac dung thay the thuoC china benh. 

S6 giay xac nhan not dung quang cao thtrc pham: ...../...../XNQC-ATTP. 
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