
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 480/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY TNHH IN DI CO
Địa chỉ: Số 7 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3975 3046      Fax: 08 3975 3424
 

       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 30 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
nén sủi GREATBULLZ

4988/2012/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



Mặt trước Mặt sau

Nhà phân phối:
Công ty TNHH IN DI CO
7 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình, TP HCM
ĐT: 08 3975 3047 - Fax: 08 39753424

Nhà sản xuất:
Công ty CP Dược Phẩm Sa Vi  (SaViPharm J.S.C)
Lô Z.01-02-03A KCN/KCX Tân Thuận, Q.7, TP HCM

Thành phần:
Taurine..............................................................................................................200 mg
Lysine................................................................................................................. 50 mg
Vitamin B6............................................................................................................ 3 mg
Caffeine.............................................................................................................. 60 mg
Vitamin PP.......................................................................................................... 20 mg
Inositol................................................................................................................ 50 mg
Vitamin B5............................................................................................................ 5 mg
Tá dược vừa đủ......................................................................................1 viên nén sủi

Công dụng: 
Giúp bổ sung các axit amin và vitamin giúp cải thiện chức năng thị giác, não và hệ 
thần kinh.
Giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, chống mệt 
mỏi, hạn chế sự lão hóa, giúp tăng cường khả năng lao động trí óc và chân tay.

Cách dùng: 
Hòa tan một viên trong 150 ml nước. Uống khi viên tan hoàn toàn.
Người lớn: Mỗi lần 1 viên, ngày dùng 1 - 2 viên.
Lưu ý: Không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, người mẫn cảm với caffeine, phụ nữ 
có thai và trẻ sơ sinh.

Bảo quản: 
Bảo quản ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng. 

Quy cách:
Viên nén sủi được đóng trong tuýp nhựa - Tuýp 10 viên.
Khối lượng tịnh: 27g/tuýp.
Số XNCB: 4988/2012/ATTP-XNCB
Số XNQC:        /2015/XNQC-ATTP
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
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