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Hà Nội, ngày 25 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 Bổ
Gan Giải Độc Livsin 94
Forte

10/2013

- 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
- Tờ rơi, tờ gấp cho công chúng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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Thanh phan: Moi yien nang mem 	Cao dac tong hop-240mg. 
Turing during voi:Diep Ha Chau ( Phyllanthus urinaria ) 1800mg, 
Chua Ngut ( Embelia ribes ) 300mg, CO Nho Noi ( Eclipta erecta ) 
300mg. Phy gia ( Dau dau nanh, dau co, sap ong tang, lecithin, 
gelatin, glycerin, dung dich sorbitol 70%, nipagin, nipasol, Titan 
dioxyd, mau brown...) yira di, 1 yien. COng dung: GiOp tang cuong 
chk nang gan trong cac twang hop viem gan cap va man tinh, 
yiern gan B, xagan, gan nhiem ma, yang da, u6ng nhieu bia ruou, 
thu6c khang sinh. gitip b6 gan, bao ye gan, ha men gan, tang 
cuong chi:to nang giai d6c gan, thanh nhiet giai d6c. Giiip tieu h6a 
tot, Om cac trieu chi:mg met mai, chdn an, an u6ng kho tau, dau 
tic ha soon phai, tao bOn. B6i tucing sir dung: Nguoi bi suy giam  
chin nang gan trong cac twang hop: Viem gan cap va man tinh, 
yiern gan B, nguai Ong nhieu bia nr9u, thu6c khang sinh, thu6c 
khang lao. Ngirai men gan tang, yang da, nurse tieu yang. Nhi.Ing 
nguoi met moi, nong trong, kern an, an uong kho tau do suy giam  
chin nang gan. Han dUng: 36 thong tinh to ngay san xuat. Bac) 
quan: Noi kh6, nhiet d6 dud 30°C. Bang bao ch6: Viem nang 
mem. Quy each &gig gdi: H6p 12 vi x 5 yien. lieu chuin ap 
dung: TCCS. San pham nay khOng phdi la thudc, khang CO tac 
dung thay the thuoc chCia bOnh. 

SO giay xac nhdn nOi dung quang coo. Ngay....thang....narn 2014 
NO ban in ngay 	thong 	nom 2014 

Nha SX: COng ty Cd PhonDuctcva TBYT Ha Tay 
Phu Lam, Ha Bong, Ha Nei 

Tiep thi & PP: COng ty Cd Phan Bdu Tu Kim Long 
LO 2A, Khu Lien Ca, P. Cau Dien, Q. Nam TU Liam, Ha NOi 

PHI,K HOI VA SAO Vi CHUG NANG GAN 

tin( 
Code sting ban rOn Alwar) chung 	To, rfa khang nh$n ra anh mat va mau da 

nhau 
	

Bang mat dim live lchete marsh cop chting 

.  to, SUM nhgn ra nhang that dth,  
the,  cimo ,mh di not guang dueng con kw 

cuOc do, nay. 

re cham soc gas dung cacti do non ngua 	;Orem chi,. :Ong 50 gas get, deic tivs,n 94 forte 
ctIc otbnh hen aser den gan 	 pup tang cuong va tub  ,  cher nAng fon 

von bet som rAc tneu chasta 

GRIP TANG CURING VA BAO VE  
CHLIC NANG GAN 

NgitOi u6ng nhit.0 bia ruvu 

Suy giant chile nang gan: Giam cac trieu chi ng 
met moi, chan an, Id ngt,ta, yang da, bi dai tieu tien. 

Viem gan cap va man tinh, Viem gan B 
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