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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
viên nang mềm
Nutrilite Coenzyme
Q10 complex
 

15725/2014/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
- Tài liệu đạo tạo kiến
thức về sản phẩm

2

Thực phẩm bổ sung
Nutrilite Protein thực
vật Nutrilite All Plant
Protein Powder

9345/2012/YT-CNTC

3
Thực phẩm bổ sung
Nutrilite Salmon
Omega-3

3663/2012/YT-CNTC

4
Thực phẩm bổ sung B
complex Nutrilite

7371/2009/YT-CNTC

5
Thực phẩm bổ sung
Chất xơ từ rau quả
Nutrilite

9906/2012/YT-CNTC

6
Thực phẩm chức
năng: viên nén
Nutrilite Parselenium-

180361/2014/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. 
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CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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