
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1596/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC KHOA -
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 13-15 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0439332607      Fax: 0439332607
 

       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 10 tháng 09 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 chức năng
SIRO AXXY

1132/2015/ATTP-
XNCB

- Báo giấy, tờ rơi, poster dán,
sticker dán, báo điện tử, website

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                      #

Nguyễn Hùng Long



Thành phần:

Trong 100 ml dung dịch chứa các thành phần:

Húng chanh ............................................ 70g 

Mật ong .................................................. 50g

Cam thảo ................................................ 20g

Cát cánh ................................................. 20g

Hạnh nhân .............................................. 10g

Trần bì ...................................................... 5g

Gừng tươi .................................................. 5g

Phụ liệu: Chất bảo quản (Natri benzoat, 211), nước tinh khiết vừa 100 ml. 

Công dụng: 

- Giúp bổ phế, giảm ho, giảm đau rát cổ họng.

- Giúp giảm triệu chứng nôn, trớ, nấc ở trẻ nhỏ

- Giúp ấm họng, giảm triệu chứng khó chịu: buồn nôn, nôn ói.

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ hay bị ho, nôn, trớ, ọc sữa sau khi ăn.

- Các trường hợp ho, nói nhiều đau rát cổ họng.

Cách dùng:

Uống ngay sau khi có biểu hiện ho hoặc rát ngứa cổ họng để được hiệu quả tốt nhất. Uống trước 

khi ăn, có thể ngậm và nuốt từ từ:

- Trẻ từ 2- 6 tuổi: 5ml/lần x 2-4 lần/ngày.

- Trẻ trên 6 tuổi và người lớn: 5- 10 ml/lần x 2-4 lần/ngày. 

Đối với trường hợp nói nhiều, muốn phòng rát cổ, ngứa họng có thể uống hàng ngày 1 lần/ngày.

 Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.Chú ý:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.Bảo quản: 

SỐ XNCB: 1132/2015/ATTP-XNCB

 
NHÀ SẢN XUẤT: 

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Địa chỉ: 13-15, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3933-2607/ 093-666-8020

Thực phẩm chức năng

Axxy
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