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Hà Nội, ngày 26 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 viên
nang Tràng Phục Linh Fast

25663/2014/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

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Tràng Phục Linh Fast với cao lá ổi, kết hợp cùng các thảo dược Cao Bạch Truật, 

Cao Bạch Phục Linh, ImmuneGamma, có tác dụng:

 

Thực phẩm chức năng viên nang

Giúp tăng cường sức 
đề kháng, tái tạo niêm 
mạc và cân bằng hệ vi 
khuẩn đường ruột.

Giúp khắc phục nhanh 
các triệu chứng của 
bệnh viêm đại tràng 
cấp tính, ngộ độc thức 
ăn, dị ứng đồ ăn lạ, rối 
loạn tiêu hóa: Tiêu 
chảy, đi ngoài nhiều 
lần, đau bụng, lạnh 
bụng, trướng bụng, 
đầy hơi.

Giúp khắc phục tình 
trạng tiêu chảy không 
do viêm đại tràng như: 
Trẻ mọc răng, loạn 
khuẩn ruột, dùng 
kháng sinh kéo dài.

Hỗ trợ điều trị bệnh 
viêm đại tràng cấp 
tính.
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Đối tượng sử dụng

Người bị viêm đại tràng cấp tính, rối loạn tiêu hóa do các nguyên nhân: ngộ độc thức ăn, dị 
ứng đồ ăn lạ
Người bị tiêu chảy cấp tính hoặc kéo dài do nhiều nguyên nhân
Có thể sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ nhỏ

Tràng Phục Linh Fast
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa

Thành phần 100% nguyên liệu Việt Nam.

Số XNQC: ...

Thực phẩm chức năng viên nang

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

LÁ ỔI – “Khắc tinh” của tiêu chảy

Sản xuất tại: Công ty TNHH Tư vấn y dược quốc tế 
(IMC)
Trụ sở: B18 + 19 khu B Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội
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