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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH DKSH Việt Nam
Địa chỉ: Số 23 Đại lộ độc lập,Khu công nghiệp  Nam - Singapore, Phường Thuận
Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 46304300      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 15 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:
Combif AR

9573/2012/YT-CNTC

- Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm
bán vé xe buýt
- Quảng cáo bằng biển, bảng,
panô
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo trên báo chí
- Vật thể phát quang,kệ trưng bày

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



THUC PHAM CHUC NANG

Vi khuan 88536 -
co Ich cho (fu'ong rUQI

.,
Mon 4 t,

B.longum
co ic" c"O
Guong rUQt



(

san pham nay khong phfli 180 thuoc vakhong
co tac dl,mg thay tM thuoc ch(fa b~nh

• 80 sung vi khujn co ich cho
dU'ang ruQt.

• Giup can b~ng he vi khuAn
dU'anQ rUQt trong cac trU'ang
hQ'proi lo~n tieu hoa, ngQdQc
thCPcan, sau di~u tri khang
sinh, viem d~i trang man tinh.

Thanh phan:
Moi vien nang Combif AR chlia:
Bot Bifidobacteria 90 mg
(tU'O'ng dU'O'ng v6'i hO'n 4 ty vi khuan sOng Bifidobacterium longum BB536)
Tile dt,mg: Bo sung vi khuan c6 ich cho dU'cYngruot, giup can b~ng h$ vi khuan
dU'cYngruot trong cac trU'cYnghO'P rOi IOc;lntieu Ma, ngo doc thlic an, sau dieu
trj khang sinh, viem d<;litrang man tinh.
HU'6'ng dan SlY dl,mg: UOng 1-2 viem/ngay.
Bao quan: Bao quan (y nO'i kh6 mat.

Cho: Medinova Ltd - ThI.lYSy
EggbOhlslr. 14
CH-8052 Zurich
Switzerland

Nha san xuAI:
JSP Pharmaceutical Manufactory
(Thailand) Co, Ltd.
1014/3-4, Sol Watchannai, Sathuprad~
Rd., Yannawa, Bangkok, Thai Ian

SO' chung nMn lieu chua'n san pl71m: 9573/2012/YT-CNTC I So' gl8Y xac nhQn n~1 dung Quang cao s6: .

Nha nh,p kh~u va phan ph6i:
Cong tv TNHH DKSH Viet Nam
s6 23 f)~i I~ fJ¢c I~p, KeN Viet Nam-Singapore,
Tx. Thuan An, Binh Dl1Clng
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