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Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

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 bổ sung: Dầu
ăn - dầu cá cao cấp
RANEE bổ sung vitamin
A 
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- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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QUANG CAO SAN PHAM DAU CA CAO CAP RANEE
Tttili lvpngi 30 gifiy

fion vi r CSng ty CS phhn Dhu cd ChSu A

Oia chlr Qudc l0 80, Sp An Thanh, Binh Th&nh, LSp Vb, Obng Thdp

OiCn thoai: 0673 680 997 * Fax: 0673 680 9gT



Phfin csnh 1: Nguffi mg tr& dang hhi trr&ng lqi thili thtr Su dufn mQ ehf,m rdc

"t..tr. , /"

LUi dpc: /Vg*y xt!il, m* tttvdng cho t6i udng vif;n dfru cfi,

Am nhacr Nhac nbn



Phtn clnh 2: Quay vE hl$n t?1, ngull m9 tr! ng{m chbng vl cdc con ehdl dua ngo}i stn
vl mlm cuill honh phrlc nhln chaldEu ln Ranee.

L&i dpc; &fiy gi*, tfii chdm sdcclra giu dinh minh b&ng 0&u dn cua cdp Rdnes,

Am nhac: Nhac nbn
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Phtn clnh 3l Cfn clnh dtn3 dbu In tuCn chAy vdl nhltu con c* vln3 tung tlng trong dBu.

Ldi dOcr Ranae duqc ch6 btdn tt 100% ddu cd nguyfln chdt, gtlp m6n dn thAm ngon mi€ng.

Am nhac: Nhac nEn
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Phtn cdnh 4: Cfin c{nh dbng dllu In chly v}o satad tuol ngon vA dbu ln ild vio chlo.

L&i dqc: Vfii e6ng ngf1$ Chdu Au, franee dtt1c kh*
Am nhac: Nhac nBn

s#cfr m*i tunh,



Phtn cAnh 5: Cfln cAnh thrtc 5n dd vio chAo dlu ln vdtcCc du0n8 chdt (dudng chdt thd
hiQn blns tlb hoe).

Ldi dpc t gitr lqi trqn vqn dvffng chdt
Am nhqc: Nhac nbn

Omega 3,6,9 vd Vitumin E tV nhi&n
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Ph$n c*nh S: Hrrrng tharn bay tir bdp ra sf;n nri bS f,on danrg chri dira.

--fftKi'

Lai dpc t rdt c&n thi{t ctto stt phdt tridn crts ffd.
Am nhacr Nhac n&n
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PhSn c*nh 7l BS con f,hqy vho nhh cilng thrr&ng thrlc hffa cffm gla dlnh vul v6.
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Ldi dpc; fianee - Ngon cho chhng,
Am nhacr Nhac nbn

tdt cho con, tuyft vdi eho c& gia dinh,
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Phf,n c*nh *: C$n c$nh chal dhu c$ ceo o$p RHnEa, phfe ssu lh hlnh &nh gla

dinh tronE b*a cdm hfnh ph0c.
ri. ili$i$.;.',. ,iii;;ii., .8.
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Phu dE: "S&n phfim cda ffip dai,n $ao Msi An 6iang
C6ng ty Cd phhn Dhu cu Chdu A phfrn phdid0c quy\n'n
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Chqy chtt: "Qudc l$ 80, dp An Thanh, Binh Thlnh, Ldp V0, Dbng Thdp - DT: 0673 680997"
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