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 21 tháng 08 năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
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Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
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Tên sản phẩm

MEMOLIFE-N: thuộc
nhóm thực phẩm chức
năng.

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm
3409/2014/ATTPXNCB

Hình thức quảng cáo

- Trên báo chí, tờ rơi, poster,
internet

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.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong

Thirc phArn chirc nang MEMOLIFE-N
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CHITA OMEGA-3
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NAO - BO MAT - DEP DA - TANG WONG StrC KHOE

g MEMOLIFE-N van thanh phAn cAu tao (cho 1 vien): Omega-3 Acid chi&
Thu
ucmg &rang vai: 180,00 mg EPA (Eicosapentaenoic acid) va 120,00 mg DHA
xuAt tir
(Docosahexaenoic acid). Thanh phAn khac: Soya bean - oil refined (DAu d:au nanh tinh ch6), D alpha - tocopheryl acetat, Gelatin, Glycerin, Ethyl vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben,
Dung dich Sorbitol 70 %, Ethanol 96 %. Nu& tinh khi& vira
Thirc phArn chirc nang MEMOLIFE-N giup 1)6 nao, vOng mac mat; giup cai thintinh trong sirc
kh6e tim mach; giup b6 mat, tang cuCmg thi Ityc;h6 tip lam dep da; giup han the tao b6n; giup an
ngon, ngu sau giAc.
Thgc phAm chirc nang MEMOLIFE-N dung cho nguOi Ian va tre em. Phu nu c6 thai va cho con
bu khi sir dung tham Ichao ykinthAy thu6c.
Cach dung: Ngtr6i 16n: u6ng 1- 3 via/ ngay, ding v6i bita an. Nu6t nguyen vien, khong nhai.
Tre em: dimg theo huong dAn dia bac si.
Chti
- Khong dung cho ngithi c6 tien sic matt kh6 (long, benh nhan clang sec dung thuoc chong (long
Warfarin. Benh nhan nen ngleng sic dung san pham trwac khi philu thuat.
- Co the gap cac trweeng hop rai loan lieu hoa MN, cam giac bi tanh ctia ca sau khi uang.
Ban quan: Giir trong bao bi kin, tranh anh sang, nhi& dO clued 30 °C.
Dong gel: 10 vien/vi, 6 vi/hOp.
TWA ham sir clung: 36 thong ke tir ngay san xuAt.

San ph am nay khong phai la thuac va khong c6 tac dung thay the thu6c china Nnh.
San xuAt

Cong ty lien doanh dirgc phAm MEBIPHAR — AUSTRAPHARM.

Dia chi: LO III - 18, DirOng s6 13, KCN Tan Binh, Q. Tan Phu, TP H6 Chi Minh.
Phan phiii beri: Cong ty lien doanh thaw phAm MEBIPHAR — AUSTRAPHARM.
Dia chi: LO III - 18, Dtrmg s6 13, KCN Tan Binh, Q. Tan Phu, TP H6 Chi Minh.
S6 giAy xac nhan not dung quang coo thuc phAm: ..... /...../XNQC-ATTP.

