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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Hạnh An
Địa chỉ: Số 10B Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938689839      Fax: 
 

       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. 
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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
Viên nén Glucosamine
Triple Flex- thuộc nhóm
thực phẩm chức năng.

8778/2014/ATTP-
XNCB

- 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
- Sách, tạp chí, bảng quảng cáo
dạng đứng, áp phích, tờ rơi,
poster, vật thể di động, vật thể
phát quang, kệ trưng bày

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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HfrilH A

Sfin xuSt tai Mf

If*r Pf#*'rE {fff r }S#*g' lih ttr;tt

Glueesamine

Thinhphdnchinh:
Glucasarnin Sulfat Natri fhlarid -. -,. .. ".75$ mg
Methylsutfionylmethan {MSM}---. .- 375 mg
Collagentufp ll{ttJgi} -.-- - 250 mg
{hondrsitinSulfat *..,. -,,*.-r-.,}-,.125m9

Thirnh phdn khiic:
Acid stearig Dicanxi phosphat Cellulase vi tinh thd, Natri

croscarrrellase. Magie stearat Silicsn dioxi{Irnn drrqc phdm.

ffhe s*n xudt vtr phsn phdit4i Mi:
ElPWellness f-o-
San Jose" fA, USA. I -888-224-3265

ffhi phfrn phdi vi chiu trich nhiQm vd sin phdm tai M€t Nam:

CdngTyTI{HHThudrg ttQi DichU* H+nh frn
Sia chi: lSB Phan Ngtr" F. Oakac, Q- t,TP. HCM.

Dign thaai d{t hing:
08 3841 0945 - 0120 7667 888

% giory xdrmfdm cdmg edpf,& edp eg? {*i'n tkga pk&rv*: &7VW2*84/Af-fp{ftfCB

ffi gi6y x&c r*ft*4r* r#i dung qucfulErct*o sd:""-**

TTrelc FflSnT Cf,€;r !\f#ng oW*n ncn,

@#ueo*atnine

:.t:i.*iidffirei{i*,

Ffiqrc Pfldr?? Cf?*r fif#*g ol't'ln nen

Glueosamine
Ei s&n phdmsr*p

teii tg* ryrE kk@

Giup gitim dsu khw?,

duy tri vqn ding
nhg nhang

ffi r*i t+e s$E kh€B GEr*p v*n d&ng nhg nhtng

Gltip gi6m ciic tri&u chrnrg dau khdp gdi, d{c biet trong cdc
tnJrrng htrpthodi hoa" kh6 khdp,gifln dfrych*ng" bong gen.

Bd sung cfc ch$t giup duy tri sqn" gen v& dfry ching" giup c*c
chtlc ning khry hoattl+ng nhip nh*ng-
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