
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1559/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh vật Đại Thụ
Địa chỉ: Số 08 BT1 khu nhà ở Cầu Diễn, Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0466866852      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 15 tháng 09 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:
Tráng kiện Lục vị

14803/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo bằng màn hình điện
tử
- Quảng cáo trên báo chí
- Trên cổng thông tin điện tử của
doanh nghiệp, trên cổng thông tin
điện tử của đơn vị làm dịch vụ
quảng cáo, tờ rơi, pano, trong hội
nghị giơí thiêụ sản phẩm, trong
hội thảo (cho, tặng, bán)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



NOI DUNG QUANG CAO 

1. Ten sin phAm : 
Thtrc phdm chirc Wang TRANG KILN LVC VI  

2. Cong dung : 
- Giup hoat huyet thong kinh, tan phong trir thdp 
- Gift') giam hoa mat , chong mat , dau dAu, met mei, giirp cai thien tinh trang suy 

nhtrge than kinh va ngu tot hon, h6 tro. dieu h6a huyet alp ( cho ngtrari cao huyet ap ). 

- Giup nang cao sirc de khang cho ca the. 

San pham nay khang phai la thuac va khang có tac dung thay the thuac chfra benh. 

3 . Boi ttryng sir dung: 

- Diing cho ngtrai ton; ngtroi c6 sirc kh6e yeti met mai, dau nhirc dau, chong mat . 

Chit : khong nen sie dung cho phu nib mang thai va cho con bti, thieu nien , de xa 

tam vai cUa tre em. 

4. throng clan sir dung: sir dung mOi tan 01 vien x 03 fan /1 ngay 

5. Ban quart: Bao quail& noi kho rao, thoang mat , tranh anh nang true tiep. 

6. Thtrcrng nhan pith) phoi va chin trach nhiOt ve san phAm : 
COng ty TNHH Khoa hoc KS'r thuat Sinh vat Dai Thu . 
Dia chi: : So 08 BT1 Khu nha o Cu Dien, thi trAn Cu Dien, Huyen BA.c Tir Liem, 
Thanh ph6 Ha NOi, Viet Nam - Dien thoai : 04.66866852 

7. San phAnt dirge san xuAt dong goi 	: 
Cong ty TNHH San xudt Kinh doanh Xuat nhap khdu Gia Phong 
Dia chi : BT 1.5 Khu chirc nang do thi Tay M8, Plurong Dai I\43, Quan Nam Tir Liem, 
Thanh phi') Ha NOi 

CONG TY TNHH KH KT SINH VAT DAI THIJ 
Giam d6c 

861,51, 

coNG ,  
TRACH NHI,

a ,
HAN 's 

KHOA HOIEmCKYi1TH.UAT) 

SIN N 9;: 

\ TV 

 C 	CAI THU . 

  

  

  

GIAM DOC 

1/4rin, 

   


	Page 1

		2014-09-15T10:24:27+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong
	Nguyễn Thanh Phong<phongnt.attp@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2014-09-17T17:32:47+0700
	Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




