
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1902/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm Quốc Gia
Địa chỉ: Số 127 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 046.2516698      Fax: 043.5501494
 

       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 19 tháng 11 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: si
rô Curmin Lead Liquid

12711/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm
bán vé xe buýt
- Quảng cáo bằng biển, bảng,
panô
- Quảng cáo trên các website
- Quảng cáo bằng băng rôn
- Quảng cáo bằng màn hình điện
tử
- Quảng cáo trên báo chí

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



 

-  Hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ 

dày, hành tá tràng, viêm đại tràng, 

viêm ruột, viêm khớp. 

- Giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung 

bướu. 

- Hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, 

xạ trị như đau thần kinh, trầm cảm, 

mệt mỏi, mất ngủ 

- Giúp hạn chế lão hóa, nhanh liền sẹo 

làm mờ vết thâm da, giúp đẹp da 

- Giúp phục hồi sức khỏe phụ nữ sau 

sinh. 

Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty 

TNHH Nam Sơn, 69B/80 Hoàng Văn 

Thái, Thanh Xuân- Hà nội 

Thực phẩm chức năng  
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Số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP: 12711/2014/ATTP-XNCB 

Si Rô 

LIQUID 
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