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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
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
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Fax: 0439332607
Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OCAM

15108/2015/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:
1. - Quảng cáo bằng biển, bảng, panô, băng rôn, poster, màn hình điện tử, tờ rơi, tờ
gấp, tờ hướng dẫn sử dụng, cẩm nang sử dụng sản phẩm, ...
- Quảng cáo trên website, báo giấy, báo điện tử, internet, nhà chờ, điểm bán vé xe
buýt.
Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê 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.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 02221/2015/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THÀNH PHẦN
Mỗi gói 5g chứa:

Hoàng liên
1,0 g
Ô mai
2,0 g
Chè dây
1,0 g
Bạch thược
2,0 g
Ô tặc cốt
0,7 g
Cam thảo
2,0 g
Sinh khương
0,6 g
Bạch linh
2,0 g
Hoài sơn
0,3 g
Hậu phác
2,0 g
Đẳng sâm
0,3 g
Trần bì
2,0 g
Tinh bột nghệ
0,1 g
Ngô thù du
1,0 g
Phụ liệu:
Tinh bột sắn, đường kính, chất ngọt tổng hợp (natri saccharin, 954iv) vừa đủ 5g.
CÔNG DỤNG
- Giúp giảm tiết acid tại dạ dày, giúp làm lành các vết loét dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu,
đau tức, nóng rát vùng thượng vị ở người viêm loét dạ dày, đau dạ dày cấp và mãn tính.
- Giúp làm giảm các triệu chứng đầy hơi, ợ nóng, ợ chua, khó tiêu hay trào ngược thực quản – dạ dày.
- Giúp tăng cường bảo vệ, tái tạo niêm mạc dạ dày.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
- Dùng cho người bị viêm loét dạ dày.
- Trường hợp tăng tiết acid trong đau dạ dày tá tràng có biểu hiện: ợ nóng, ợ chua, khó tiêu, đầy bụng hoặc có
trào ngược dạ dày-thực quản.
CÁCH DÙNG
Dùng 1 gói/ lần x 2-3 lần/ ngày, uống trước khi ăn 30-60 phút.
Cho bột cốm vào cốc, thêm khoảng 30ml nước sôi, khuấy đều, sau đó thêm khoảng 30ml nước nguội và
uống ngay. (30ml = 1 chén đựng nước trà hoặc rượu)
CHÚ Ý
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người suy thận, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng
SỐ XNCB: 15108/2015/ATTP-XNCB
NHÀ SẢN XUẤT:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số 13-15, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 093-666-8010/ 093-666-8020/ 04.3933.2607

