
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1419/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ÍCH PHÚ
Địa chỉ: 781/A46 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh
Điện thoại: 0838683484      Fax: 0838683487
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/
cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  

                 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 07 tháng 08 năm 2014

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:
UBB® CINNAMON CAP

12615/2014/ATTP-
XNCB

- Tờ rơi, sách, báo, tạp chí, poster
và panô ngoài trời cho công
chúng.Trang thông tin điện tử,
website của doanh nghiệp,
website của đơn vị làm dịch vụ
quảng cáo, thiết bị điện tử, thiết
bị đầu cuối và các thiết bị viễn
thông khác.Bảng quảng cáo,
băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn,
màn hình chuyên quảng cáo, vật
thể phát quang, vật thể trên
không, dưới nước, vật thể quảng
cáo, vật thể di động khác.Phương
tiện giao thông.Hội chọ, hội thảo,
hội nghị, tổ chức sự kiện, triển
lãm, chương trình văn hóa, thể
thao.Các phương tiện quảng cáo
khác theo quy định của pháp luật.



Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Thtrc pham chirc nang 

U 

CINNAMON CAP 

SAn ph'Am MST 

Nha san xuit 
Baxco Pharmaceutical, Inc. 
205 Lemon Creek Drive, 
Walnut, CA 91789, U.S.A. 
www.baxcoinc.com  - www.ubbvitamins.com  

Thinh phin cho 2 vien 
BOt que nhuc xay min 1000 mg 
(Cinnamomum cassia) (bark) 
Thanh ph'An khac: Gelatin, chira < 2% Silica, 
Magnesium Stearate thkrc vat. 
Khong chfra: chat mau, mui, chat ng9t tong h9p, 
chat bao quan, dtemg, tinh b8t, sea, lactose, dau 
nanh, Gluten, bOt mi, nam men, ca., mu6i. 

Cong dung 
- Giup khi huy6t luu th8ng; kich thich su tieu 
hoa, ho hip, tuan hoan. 
- H6 trcr ngan ngira co,quAp chan tay, lung g6i to 
moi, bung dau qu4n, day hoi, An kho tieu. 

Doi ttnyng sir dung 
Dung cho ngutri 16n va tre em tren 6 tuoi. 

Cach dung 
- Ngtrai lorn, u jong mOi ngay 2 vien, sau bua An 
ho4c theo su huong din cila bac si. 
- Tre em tren 6 tu6i tieing 1 vien/ngay. 
uy cach thing goi: 100 vien/ 1 19 

n phtim nay khong phai la thuac va khong 
c dung thay thi thuac chug benh 

of vai phu nit co thai, cho con bu, hoc 
ang tri cac benh khcic can,  to van Bac si 

&troy khi dung loci san phcim nay. 

DOC KY HUNG DAN SU' DUNG TRU'OC 
KHI DUNG 

CO BAN R9NG RAI TAI CAC NHA THUOC 
DONG TAY DOC TREN TOAN QUOC 

Tilting tin chi tiet san phim xin lien he 
Nha phan phOi: 

Cong ty TNHH Dugc Pham Viet Ich Phu 
781/A46 Le H6ng Phong (nd), P.12, Q.10, 

TPHCM 
Tel: (08) 3868 3484-85-86 Fax: (08) 3868 3487 

Email: dpvip2009@vnn.vn  

Giay Xac nhlin cong b6 phu hop quy dinh an 
town time pham so: 

12615/2014/ATTP-XNCB cap ngay 18/07/2014 
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