
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1744/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2
Địa chỉ: 10 Công trường Quốc tế, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838230512      Fax: 0838295221
 

       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 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 chức năng:
Tăng tuần hoàn não
Ginkgo biloba 40 (viên
bao phim)

4363/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo cho công chúng:
Trên web, sách báo, tạp chí, tờ
rơi, bảng, biển, pano, áp phích,
băng rôn, vật thể phát quang, vật
thể trên không, dưới nước,
phương tiện giao thông, vật thể di
động khác

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2014

          Toång Giaùm Ñoác

NOÄI DUNG XIN PHEÙP QUAÛNG CAÙO

THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG

Ginkgo biloba 40
(Vieân bao phim)

Soá giaáy xaùc nhaän hoà sô ñaêng kyù quaûng caùo: / / XNQC-ATTP ngaøy  thaùng naêm 

Ngaøy  thaùng  naêm in taøi lieäu          Thoâng tin saûn phaåm xin xem trang sau

Soá 10 Coâng Tröôøng Quoác Teá, Quaän 3, TP.HCM

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM 3/2                Ñeå xa taàm tay cuûa treû em

         Ñoïc kyõ höôùng daãn tröôùc khi duøng

THAØNH PHAÀN : 

COÂNG DUÏNG: 

ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG:

CAÙCH DUØNG – LIEÀU DUØNG: 

KHOÂNG DUØNG CHO CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP: 

QUY CAÙCH ÑOÙNG GOÙI: 

HAÏN DUØNG: 

BAÛO QUAÛN: 

Cao Baïch quaû  40mg 

Giupù  hoã trôï ñieuà  trò thieuå  nanê g tuanà  hoanø  naoõ  vôiù  cacù  trieuä  chönù g: Ñau 

ñauà , chonù g matë , suy giamû  trí nhô,ù  kemù  tapä  trung vaø teâ bì chanâ  tay.

Ngöôøi laøm vieäc trí oùc caêng thaúng, roái loaïn taäp trung, taâm traïng traàm 

caûm, lôùn tuoåi suy giaûm trí naêng, bò hoäi chöùng thieáu maùu cuïc boä. 

3 vieân/ngaøy chia laøm 3 laàn, uoáng trong böõa aên.

Treû em döôùi 12 tuoåi, phuï nöõ ñang mang thai maø khoâng coù söï tö vaán 

cuûa baùc só chuyeân moân.

Ngöôøi söû duïng caùc thuoác choáng ñoâng maùu nhö Aspirin vaø Warfarin.

Hoäp 4 væ x 15 vieân bao phim.

36 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.
oÔÛ nôi khoâ raùo, nhieät ñoä döôùi 30 C, traùnh aùnh saùng

Saûn phaåm naøy khoâng phaûi laø thuoác.

Khoâng coù taùc duïng thay theá thuoác chöõa beänh

 

THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG

Ginkgo biloba 40
(Vieân bao phim)

Truï sôû chính: Soá 10 Coâng Tröôøng Quoác Teá, Quaän3, TP.HCM

Website: www.ft-pharma.com   *   Email: duocpham32@ft-pharma.com

Phoøng kinh doanh: Soá 601, Laàu 3, CMT8, P.15, Q.10, TP.HCM

Ñieän thoïai: (848) 3977 0965 - 3977 0966 - 3977 0967 * Fax: (848) 3977 0968

Nhaø maùy GMP - WHO: 930C2, ñöôøng C, KCN Caùt Laùi, Cuïm 2,

P.Thaïnh Myõ Lôïi, Quaän 2, TP.HCM

Cô sôû saûn xuaát: COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM 3/2

Saûn xuaát taïi phaân xöôûng thöïc phaåm chöùc naêng

             Soá 75 Nguyeãn Bænh Khieâm, P. Ña Kao, Q.1, TP.HCM

Trang 2

Giaáy chöùng nhaän tieåu chuaån saûn phaåm

Soá: 4363/2013/ATTP-XNCB

Trang 1

 Giuùp hoã trôï ñieàu trò thieåu naêng tuaàn 
 hoaøn naõo vôùi caùc trieäu chöùng: Ñau ñaàu,
 choùng maët, suy giaûm trí nhôù,
 keùm taäp trung vaø teâ bì chaân tay. 

 Giuùp hoã trôï ñieàu trò thieåu naêng tuaàn 
 hoaøn naõo vôùi caùc trieäu chöùng: Ñau ñaàu,
 choùng maët, suy giaûm trí nhôù,
 keùm taäp trung vaø teâ bì chaân tay. 
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