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Hà Nội, ngày 11 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
Men tiêu hóa Clausii

11200/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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71-Ainh anh ngtreri six dung san 

am 

Flinh anh san pham 

Con ban bi suy dinh throng, bieng an. Con ban cham lon. Con ban 

bi r6i loan tieu h6a. Con ban bi loan khuan dixong runt cho dimg 

khang sinh keo dai. 

Ngtxeri lon bi day bung kilo tieu, tao b6n, tieu chay, di ngodi phan 

song. 

Thu.c pham chirc nang Men Tieu Floa Clausii voi thanh phan c6 

china hon 2 tSi vi khuan c6 ich Bacilus Clausii. 

San pham c6 cong dung b'O' sung vi khuan c6 ich, giiip tai lap can 

bang he vi sinh &long runt, ho try dieu tri re,i loan tieu hoa do loan 

khuan dtrong runt nhu: day bung, kilo tieu, tao bon, tieu chay, di 

ngodi phan sing. 
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2 Lai clQc..-  San pham khong phai la thuac, khong có tac dung thay the thuac chica b'enh. 

Chay chin 

SAN PHAM DU 6C PHAN PHOI BOI CONG TY TNHH THINH CHCONG 

DC: So 38 Lac Chinh, P. Triic Bach, Quan Ba Dinh, Ha Ni)i. DT: 04.2213 6796 
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COLIC 

TIACH NO1 
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KICH BAN XIN GIAY PHEP QUANG CAO TPCN MEN TIEU }LOA CLAUSII 
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Hinh anh minh hoa: 
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