
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 422/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ
MINH
Địa chỉ: A8,lô 19,khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại: 0436403241      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 18 tháng 03 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
Philatop HA MINH
 

21295/2013/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
- Tờ rơi, tờ dán, internet

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Phong



Hộp 4 vỉ  x 5 ống uống 10ml

Nguồn Protein thủy phân từ NHAU THAI HEO
Bổ sung các Vitamin

các Vi lượng
Muối khoáng, Xơ thực vật

Ống uống 1 lần, dễ bẻ, an toànThực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

Nguồn Protein thủy phân từ NHAU THAI HEO
Giúp bổ sung các Vitamin, các Vi khoáng, Xơ thực vật

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: .../.../XNQC-ATTP

Giúp bồi dưỡng cơ thể.
Giảm mệt mỏi, suy kiệt, stress.
Tăng cường miễn dịch, bổ máu.

Tiếp thị & phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH TM & CN HÀ MINH

A8, Lô 19, KĐT mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tel: 04 36403241  Fax: 04 36403239

Nguồn Protein thủy phân từ NHAU THAI HEO

      
  Giúp bổ sung các Vitamin, các Vi khoáng, Xơ thực vật

KT: 18 x 20 cm

Thực phẩm chức năng



THÀNH PHẦN:
Nhau thai heo............................................... 600 mg
Inullin.......................................................... 500 mg
Ca glucoheptonat........................................... 60 mg
Lysine............................................................ 50 mg
Mg++............................................................. 30 mg
Kẽm gluconat................................................ 20 mg 
Vitamin C...................................................... 20 mg
Vitamin PP..................................................... 20 mg
Vitamin B5...................................................... 5 mg
Vitamin B6...................................................... 1 mg
Vitamin B1...................................................... 1 mg
Vitamin B2...................................................... 1 mg
Đường kính........................................................ 3 g
Nước tinh khiết vừa đủ................................. 10 ml

ĐỐI TƯỢNG DÙNG:
     Trẻ em kém ăn, chậm lớn, phụ nữ có thai, cho con 
bú, mẹ ít sữa, người già.
   Người làm việc quá sức, học tập căng thẳng, 
người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể, hoặc 
đang trong đợt phẫu thuật.

CÁCH DÙNG: 
-Trẻ em từ 1 – 12 tuổi : Uống 1 ống/ ngày.
-Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn:
Uống 2 ống/ ngày.
- Uống 20 – 30 ngày liên tiếp.

Nguồn Protein thủy phân từ NHAU THAI HEO
Giúp bổ sung các Vitamin, các Vi lkhoáng, Xơ thực vật

     Dinh dưỡng đóng vai trò quyết định trong việc 
hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe 
của con người, nhất là ở người già, phụ nữ và trẻ 
em. Tuy nhiên việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ở 
mỗi độ tuổi một cách hợp lý lại luôn luôn là vấn đề 
cấp thiết, do thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày 
không cung cấp đủ hoặc không cân bằng được 
lượng chất dinh dưỡng. 
     Thực phẩm chức năng      bổ 
sung các acid amin thiết yếu, cung cấp vitamin, vi 
lượng, xơ thực vật, bồi dưỡng cơ thể, hỗ trợ  nâng 
cao thể lực trong điều trị bệnh lao, viêm loét dạ dày, 
tá tràng, các trường hợp sau phẫu thuật, giảm mệt 
mỏi, suy kiệt, stress, tăng cường miễn dịch, bổ 
máu.

    CÔNG DỤNG:
  Bổ sung các acid amin thiết yếu, cung cấp 
vitamin, vi lượng, xơ thực vật, bồi dưỡng cơ thể, hỗ 
trợ nâng cao thể lực trong điều trị bệnh lao, viêm 
loét dạ dày, tá tràng, các trường hợp sau phẫu thuật, 
giảm mệt mỏi, suy kiệt, stress, tăng cường miễn 
dịch, bổ máu.
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KT: 18 x 20 cm


		2015-03-18T10:13:50+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong
	Nguyễn Thanh Phong<phongnt.attp@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2015-03-25T14:20:17+0700
	Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




