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Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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 Đau
nhức xương khớp Nhân
Hưng

15368/2014/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
- Sản phẩm in; trang thông tin
điện tử, thiết bị điện tử; hộp đèn,
màn hình chuyên quảng cáo; hội
nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm,
tổ chức sự kiện, chương trình văn
hóa, thể thao; người chuyển tải
sản phẩm quảng cáo, vật thể
quảng cáo; quy hoạch quảng cáo
ngoài trời.



Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Maquette thông tin nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng:  

ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP NHÂN HƯNG 

Hình thức quảng cáo : Báo viết, báo mạng, poster, tờ rơi. 

Sản phẩm thực phẩm chức năng Đau Nhức Xương Khớp Nhân Hưng với các 

thành phần như: Đỗ trọng, Ngưu tất, Đương qui, Khương hoạt, Thương truật, Độc 

hoạt, Hoàng bá, Đại Hoàng, Địa liền, Sinh địa, Mạch môn, Ba kích, Thổ phục 

linh, Mã tiền chế, Cam thảo kết hợp với Cao xương Cá sấu: 

Có công dụng: Giúp bổ can thận, cường gân cốt, trừ phong thấp, lợi cơ khớp. 

Làm giảm các triệu chứng viêm khớp và đau khớp. Hỗ trợ điều trị: viêm khớp cấp 

và mãn tính, đau xương khớp, tê cứng các khớp, các ngón tay chân đau và co rút, 

suy yếu vận động, lưng gối đau, đau thần kinh tọa (đau dây thần kinh vùng hông). 

Bổ sung Canxi và các chất dinh dưỡng từ Cao xương Cá sấu có ích cho xương 

khớp. Giúp bảo vệ và tái tạo mô sụn khớp, làm trơn ổ khớp và làm tăng hoạt dịch 

của khớp, giúp cải thiện cấu trúc và chức năng của khớp, tăng chắc xương, phòng 

và chống loãng xương. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa khớp có 

đau do viêm. 

Và dùng cho: Người cao tuổi và người vận động nhiều mắc các bệnh về xương 

khớp cấp và mãn tính. Những người: thoái hóa khớp, thấp khớp, viêm  khớp, đau 

các khớp gối, háng, cổ tay, ngón tay, cột sống, vai. Người bị dịch các khớp khô 

kém. Người bị loãng xương. Người đau lưng, thần kinh tọa (đau dây thần kinh 

vùng hông). 

Sản phẩm có thể dùng: Ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Các trường hợp bị nặng dùng 

ngày 2 lần mỗi lần 3 viên. Một đợt dùng tối thiểu 3 tháng. 

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

Sản phẩm của: 

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng 

Số 3, đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Điện thoại tư vấn: (08) 38 111 888 

Fax: (08) 38 111 166 
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