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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: Centrum ®

21275/2014/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
- - Quảng cáo trên cẩm nang, tài
liệu, hình mẫu, các vật phẩm in
ấn dán trên kệ và tủ trưng bày
bán hàng, vật dụng quảng cáo
trên kệ, mái che, tủ quầy thu
ngân, dù che, ghế đá, áp phích, tờ
rơi, sách mỏng in, lịch, màn sau
sân khấu, cờ, phướn, băng rôn,
bong bóng, bàn ghế, nón, viết, sổ
tay, đồng hồ, áo mưa, túi xách, và
trên những vật phẩm khác.

2
Thực phẩm chức
năng: Caltrate 600+D Plus
Minerals

14498/2014/ATTP-
XNCB



       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. 

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong





NGUYED37
Text Box
Thực phẩm chức năng Centrum®hỗ trợ từ Vitamin A đến Khoáng chất Zn
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