
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1220/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Vi Minh
Địa chỉ: 38 Phó Đức Chính, Phường 01, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0862926928      Fax: 0838445349
 

       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 16 tháng 07 năm 2015

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 bảo vệ sức
khỏe COLON CARE

12381/2015/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 bằng màn hình điện
tử
- Quảng cáo trên báo chí
- Tờ rơi, poster, pop-up, standee,
banner, panel, báo mạng, tạp chí.

CỤC TRƯỞNG
                                                                                                                      #

Nguyễn Thanh Phong



San A."-lft't tai. Vitamins For Life Laboratories
1806 Bellmore St.. Oakhurst. Newjersey 07755. USA

Nha nh~p khftu: COngTy TNHH TIflJ'dNGM4-I DICHvo DA VI MINH
38 Ph6 D{fC Chtnh, P.l. Q. Blnh Tharih, TP.HCM- DT: (08) 62 926 928

Cong dung: H6 tro tieu h6a tat, qiup nhuan tranq, giai 09C 09i
tranq, thanh 19Ch~ tieu h6a, h6 tro sire khoe h~ tieu h6a.
£)(); tu'ang sa dung: Du ng cho ngvai trtronq thanh, ngvai g~p rac
rai ve tieu h6a, tao b6n.
S{) GXNCB:-12381 /201S/ATTP - XNCB
* San pham nay khong phai lit thuoc va khong c6 tac dung thay th~ thuoc chua benh.

on~-~
Ciai dt)c, thanh loc h~ tieu h6a

Thl/e pham boo v~sue khoe

Vitamins ForLife-
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