
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 85/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂY
HỒ
Địa chỉ: Số 12, ngõ 33 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0914886446      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. 

                 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 23 tháng 01 năm 2015

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: Pharmataco 

598/2013/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

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



   

 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG PHARMATACO  
Thành phần cấu tạo :                                               

100 ml Siro chứa : 

Lysin hydrochlorid ………………………… ...1200mg 

DHA………………………………………….......50mg 

Vitamin B1………………………………………..20mg 

Vitamin B2………………………………………..10mg 

Vitamin B6……………………………………..…20mg 

Vitamin E..……………………………………….100mg 

Vitamin PP……………………………………….120mg 

Pantothenate (Vitamin B5)………………………..60mg 

Vitamin D3…………………………………………… 

Calci lactat……………………………………….800mg 

Thành phần khác vừa đủ 

Công dụng : 

Giúp Bổ sung canxi, Vitamin, Lysin, DHA cho cơ thể. Giúp bồi bổ sức khỏe, kích thích tiêu hóa, ăn ngon 

miệng, hạn chế còi xương, suy dinh dưỡng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển chiều cao, tăng cường miễn 

dịch của cơ thể, nâng cao trí lực. 
 

Đối tượng sử dụng : 

Dùng cho trẻ chắn ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng, trẻ trong thời gian tăng trưởng về thể lực và trí lực. 
 

Bảo Quản : Nơi khô mát, tránh ánh sáng 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
      Tiêu chuẩn : TCCS 

      Số XNCB : 598/2013/ATTP-XNCB 

Sản phẩm của : 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  DƯỢC PHẨM TÂY HỒ 

Địa chỉ : Số 12, ngõ 33 phố đốc ngữ. Ba Đình, Hà Nội 
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