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Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2015

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH STD QUỐC TẾ

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Số 20, ngõ 538, đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  2063/2015/XNQC-ATTP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0466616462

25232/2015/ATTP - XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Hàu Tam
Hiệp1

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. hội thảo, hội nghị, sự kiện

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

Số HS: 02538/2015/XNQC



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

 
 
 

Thành phần: cho một viên nang  

Chiết xuất hàu biển tươi  (Oyster extract)……........…….350 mg 
Kẽm Oxyd…………………….8,8 mg 

Vitamin E……………..………2mg 
Phụ liệu: Gelatin, Glycerin, sorbitol, dầu đậu nành, sáp ong trắng, ethanol vừa đủ 1 viên nang mềm. 

 
Công dụng  

+ Giúp tăng Testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường chức năng sinh lý nam. 
Giúp làm chậm quá trình mãn dục nam. 

Đối tượng sử dụng: 
       Dùng cho Nam giới có chức năng sinh lý yếu. 

 
 

Số HS: 02538/2015/XNQC



 
 
Hướng dẫn sử dụng 
Uống 2 viên/ngày sau các bữa ăn chính, liên tục trong 10 ngày, sau đó uống duy trì 
mỗi ngày 1 viên 

Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 1-3 tháng. Sản phẩm an toàn nên có thể sử dụng thường xuyên 
 
Thận trọng: Người có tiền sử dị ứng hàu nên thận trọng khi sử dụng vì sản phẩm có 

chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên 
 

Quy cách: Lọ 30 viên. 
 ố   ng   : 25232/2015/XNCB-ATTP 

HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, NSX & HSD In trên bao bì 
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. 

 
 

Sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm USAPHA 
Đường TS11, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. 

(Đạt tiêu chuẩn GMP số 565/GCN-QLD của Bộ Y Tế Việt Nam) 
 

Sản phẩm của: Công ty TNHH STD Quốc Tế 
A: 20 ngõ  538 đường Láng, p.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 

T: 04 6290 2018  
 

Phân phối bởi: CÔNG TY CP DP AN ĐÔNG 
A: 124 Lương Trúc Đàm, Q. Tân phú, TP HCM 

T: 08 3973.0686 
 
 

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

Sản phẩm của Việt Nam 
Product Of Vietnam 

 
Số XNQC:……… 

Số HS: 02538/2015/XNQC

http://andongpharma.com.vn/andong/xemgioithieu/nguon-nhan-luc

		2015-11-01T23:19:16+0700


		2015-11-03T08:42:14+0700




