
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1464/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hải Anh
Địa chỉ: Số nhà 14, Tập thể sở địa chính nhà đất, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại: 04.85877680      Fax: 043.5335389
 

       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
Tam thất - Tỏi đen Antiuta
(thuộc nhóm thực phẩm
chức năng)

9370/2014/ATTP-
XNCB

- Sách, cẩm năng, báo viết, tạp
chí, tờ rơi, áp phích, bảng hiệu,
pano, băng rôn, vật thể phát
quang, vật thể trên không,
phương tiện giao thông, vật thể di
động, tự giới thiệu, kệ trưng bày,
vật dụng trưng bày tại nhà thuốc,
tổ chức hội thảo, hội nghị

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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TAM THOT-Tol DEN 
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r 	Da chi: Ytr Hó A Cu C;i4 H6 mg 
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• Gitip phdng ngfro v hd try didu tri u phi dai lanh tinh tuydn tin lit, 
u )(attuning. 

• GiUp Om and m. u, dn dinh (Wang huydt. 

• Han chdanh fluting cda coc ydu t6 (Jac ho. 

TOM !HOT- TO DEM 
t t.1 

THANH PHAN 

CI° Thm tht 
	

120mg 

Cao Toi Cen_.... 	200mg 

Cad den . 	 80mg 

Doi 111(1NG SlY DUNG 

• Ng LPN bi suy nhticrc ca th4, nguai sau 6m day, nguai 

gia ydu, nguai thuang xuyen lam vlec tang thing, 

nguai lam vidc trong mOi trUdng d6c hoi, 
• Nguai and mau can, gan nhidm ma, xo v0a d6ng 

mach, nguai bi benh tieu (luting, 
• Nguai b u ph dai lanh tinh tuyen tien lidt, u xo 

cung, u xo tuyen vu.„ 

CACH DUNG 

• HO tra didu tri;Udng mOi Ian 2 vien, ngay 2 1Sn. 

• Duy tri phang ngra Udng m6i lan 1 vidn, ngay 2 ISn. 

* Dat dOng: 3 thang. 
Phu nit co thai. nguai nuoi con biz can II& j 14n bécsi 
truov khi ser dung 

sAo otiAN: Not kh6 mat, tranh anh sang. 

Tieu chuSn:TCCS. 
SDK: 93 70/20 1 4/ATTP-X NC B. 

San phalli. nay A-hong phai la thuoc, 

A-hong có tar dung thay the thuiic chrra benh 

Coo TrInh rihonqcurg. 80mq 

fkSn 	m _„ 	 30rng 

narritin-r xanh 	 3Cmg 

1-Mnh ph "an khOc gelatin, nut*: tinh khit via (It) I vien 

CONG DUNG 

• GiLip b6i b5 co the, tang curing tleu hida, nang cao 

the trang 

• GO Tam mo mau, c5n dInh during huyEt, giup 

gi bin chUng bdnh ti4u &rang. 

Gnip pheng ngiia 0 ban chi u phi dal lanh tinh 

tuyin tien het, u xa tit cung, U xa tuyen va. 

• Gitip tang silk de Ming, han chd nh Wang dm 

Cat yet, tc5 dc 
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