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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 SKIN: thuộc nhóm
thực phẩm chức năng.

16745/2013/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



Chi nhanh mien Tnmg 
302 duong 2-9, P. Boa Cirang Bac. Q.Hai Chau. TP. Da Nang 

DT: 0511.3625.333 - FAX: 0511.3625.335 

THVC PHAM CHIC NANG 
Nha sin xuat. 

CONG TY CP SX THIIC PHAM DINH DUONG NK 
95 T 'ran 'acing Cung, Tin Thuin Wing, Q. TP. HCM 

Phan ph6i &tic quyen: 

CONG TY TNHH WORLD NETS VIETNAM 

WORLD NETS 
CHANGE YOUR LIFE 

Try so chinh 
S6 9, HI, KDT mai Yen Him. Q. Cau Giay, Ha Neki 

DT: 04.3782.4293 - FAX: 04.3782.4123 

Chi nhanh mien Nam 
184/1 Le VAn Sy, P.10. Q. Phil Nhuan, TP. HCM 

DT: 08.6291.7888 - FAX: 08.6292.3399 

	 info@world-nets.com  I Website: world-nets.com  
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THVC PHAM CHLIC NANG WO SKIN 

Trong co the chimg ta, collagen dong vai tro 
quan trong mane; lai nhieu 166 ich cho co. the 
ban, d4c biet in giiip ban c6 mot inn da tuoi 
tan, tre tnmg. Viec bo sung collagen cho Col  

the chung ta 	cac san philm thuc pham 
(-long vai tro quan tong. 

Thtrc philm chirc nang Wo Skin la mot san 
pham có thanh phan chinh la collagen ducyc 
phoi hop v6i cac thanh phan tir nhisn khac 
nhu LO h6i, Ngu tinh thao, Vitamin C, LA 
dau tam, Y di, me den va Vitamin 131, 132, 
136, Acid Folic va Nano canxi cabornate. Str 
ket hop cac thanh phan nay trong mot san 
pham Thuc pham chdc nang Wo Skin rat 
thuan tien cho ban khi sir clung va day thirc 
str la m(5t luta chop cho bon. 

Hay cham soc cho CO' the ban mCii ngay v6i 
Thuc pham chirc ming Wo Skin. San pham 
pint hop voi nhang ngtthi co nhu cau lam 
dep da, phong ngira tan nhang, sam da, nam 
da hoac chOng lao h6a. 

Thanh pilau: Collagen (100mg), lo 
h0i(80mg), ngu tinh thao(80mg),, 
vitaminC(80mg), la dau tim(80), Y 
di(50mg), Me den(30mg), Nano Calci 
carbonate(40mg) Vitamin B1(1mg), 
B2(1 mg), B6(1 mg), Acid folic(10mcg). 

Cong dung: 
- Bo sung collagen có Lac dung lam dep da, 
116 try ch6ng lac) hoa. Vitamin C giup  
collagen dg clang hAp thu va plat huy tac 
dung. 
- 13o sung dithrig chAt cho da, lam tang tinh 
dan hOi, giup da san chac va han che n6p 
nhan ten da. 
- Co tac dung giup da tang min, ngan ngira 
tan nhang, nam da, sam da. 

136i tuvng sir dung: Tre em 
ten 15 tuoi, ngueri ion có 
nhu cau lam dep da, phong ngira tan nhang, 
sam da hoac chOng lao hoa. 

Cach dung: MCii Fan dimg 1-2 \Tien, ngay 
dung 1-2 lan 

Bao quan: Nth kh8 rap, thoang mat, tranh 
anh nang truc tie') 

Han dung: 36 thang ke tit ngay san xuAt, 
thbi han ghi teen bao bi san 

Cha 11.- San philm nay khOng phiii la 
thuoc, khong co tac dung thay the thuoc 
chfra benh. 


	Page 1
	Page 2

		2014-08-18T08:17:00+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong
	Nguyễn Thanh Phong<phongnt.attp@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2014-10-03T17:03:16+0700
	Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




