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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0913237322

659/2015/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: TUỆ ĐỨC AN
GIẤC NỮ1

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

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. Quảng cáo tờ rơi
Quảng cáo trên xe buýt
Trưng bày tại nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG
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Dành cho phụ nữ mất ngủ và stress

Thực phẩm chức năng

TÁC DỤNG 
DÀNH RIÊNG 

CHO NỮ

An toàn, 
không gây 

phụ thuộc sản 
phẩm
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THÀNH PHẦN
Cao Đinh lăng.................................................................................200mg
Cao Lạc tiên ...................................................................................140mg
Cao Ích mẫu ...................................................................................100mg
Cao Hương phụ ...............................................................................40mg
Cao Chi tử ..........................................................................................20mg
Tinh bột  Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên

CÔNG DỤNG:

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Các trường hợp phụ nữ mất ngủ, khó ngủ, mất ngủ kéo dài 
dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy nhược thần kinh, dễ cáu gắt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 2 vỉ x 10 viên

CÁCH DÙNG:
Ngày uống  2 - 4 viên buổi tối trước khi đi ngủ.
Lưu ý:
Đối với những người cơ thể mệt mỏi, suy nhược thần kinh uống 
1 viên buổi chiều, 1 viên buổi tối trước khi đi ngủ.
Trong  trường hợp mất ngủ nặng có thể uống tới 4 viên.
Một liệu trình sử dụng từ 30 đến 90 ngày.

THỜI GIAN SỬ DỤNG
3 năm kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.

SỐ XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP VSATTP: 

1800 6658

SẢN PHẨM CỦA:
Công ty Cổ phần Đông y Tuệ Đức

Số 8, ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Sản phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

_ Giúp khai uất bình can, điều hòa kinh nguyệt.
_ Giúp dễ ngủ, tạo giấc ngủ sâu tự nhiên, cảm giác thoải mái
dễ chịu. Sau khi ngủ dậy không mệt mỏi. Hỗ trợ các liệu pháp
mất ngủ lâu ngày của Phụ nữ.
_ Giúp trấn tĩnh, an thần, giảm stress.
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Thực phẩm chức năng Tuệ Đức An Giấc Nữ - dành riêng cho phụ nữ stress và mất ngủ 

 

Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên tại Việt Nam. 

 

Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ các liệu pháp điều trị: 

- Mất ngủ lâu ngày. 

- Khó ngủ dẫn đến đau đầu, giảm trí nhớ, 

mệt mỏi, suy nhược thần kinh. 

- Các trường hợp stress, căng thẳng, lo âu 

gây mất ngủ. 

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn, 

không gây phụ thuộc vào sản phẩm. Có thể sử 

dụng lâu dài, tốt cho sức khỏe. 

Thực phẩm chức năng Tuệ Đức An Giấc Nữ 

giúp phụ nữ: 

- Dễ ngủ, tạo giấc ngủ sâu tự nhiên, mang 

lại cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi 

ngủ. 

- Trấn tĩnh, an thần, giảm stress. 

- Khai uất, bình can, điều hòa kinh nguyệt. 

 

Tuệ Đức An Giấc Nữ - An Giấc, Bình Tâm 

Sản phẩm không phải là thuốc, không có 

tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

 
Sản phẩm của: 

Công ty Cổ Phần Đông Y Tuệ Đức 

Số 8, ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 1800.6658 
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