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Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNGTY TNHH WORLD NETS VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 9H1 - Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437824293      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 18 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
Wo drtea: thuộc nhóm thực
phẩm chức năng.

25856/2013/ATTP-
XNCB

- 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

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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THVC PHANI•CHirC NANG 

Thanh phAn: 
_ Thao thuyet minh (Cassia tora L) 
_ Cñc hoa (Flos chrysanthemi) 
_ Tran hi (Pericarpium citri reticulatae) 
_ Kim ngan hoa (Lonicera japorica thumb) 
_ Co ngot (Stevia rebaudiana) 
_ Gao lüt huyet rOng 
_ (ay trireng tho (Portulaca oleracea L) 

Dôi tuvng sir dung: 
_ Dfing cho nguiyi tru.O.ng thanh, ngu'Oi 
thuong xuyen bi tao bOn, nguei bi tn, khO 
tieu boa. 
- KhOng dim2 cho phu ni CO thai vã cho 
con bit 

Cnch dung: Nhuni; tra vao 200 ml rnrc  
soi 100°C, dung sau 8-10 phut. Ngay itong 
2-3 gOi. UOng tra nOng hok lanh, uOng 
thuZmg xuyen thay cho ntroc loc. 

Cong dung:  Thanh nhiet 
gan, 	trang, giãin  
tro  trtrOng hqp bi Nnh tri. 

khO rao thoin$2, mat , trinh 
wing trkrc 

H4n sir dung: 24 thing kê tü ngar,=:, 
xuAt, thOi han ghi tren bao bi san phâni  

Chti jc: San pheim nay khong phai là  
thnoc, khong co lac dying than' the Muck 
china Nnh. 
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