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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 Trà
Tam Thanh

10577/2013/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



IqCH BAN XIN GIAy PHEP QUANG cAo TPCN TRA. TAM THANH

NOI DUNG I THOI

LUONG
g dQC: Ngoi lau khong v~n dQng, an uong khong dieu dQ, roi 10<:1l1bai tiet hay khi mang thai sinh I 35s

eo, b\!ng, mong, m~t, chan hay beo toan than.

QU}' vi dung 10 I~ng, vi gia day da co: ThlfC ph~m chuc nang Tra Tam Thanh.

Tra Tam Thanh v6i cac thanh ph~n co ngu6n g6c thien nhien: Che la non, H~t cu ciii, H~t mu6ng, La

han va La sen. nit ca cac thanh ph~n duqc dong goi trong tui tra IQc, nit d~ SIT d\lng va dem I~i Sif ti~n

ich khi u6ng td. Vua u6ng tra, vira giup giam can qua la ti~n Iqi.

2 GiQng V6i Td Tam Thanh, giup thanh nhi~t, Iqi tieu, tang wang khci nang dao thai cholesterol 20s

d<;Jc I trong mau, giup giam can. U6ng Tra Tam Thanh ngay tu biy gia d~ giup tra thanh mQt

nguai ph\! nfr khoe l1l<:tnhva gQn gang.

San phdm nay khOngphai Lalhu6c va kh6ng co tac d1,tnglhay thi thu6c chiia b¢nh.

SAN pHAM DU<)C PHAN PHOI B(1I CONG TY TNHH THINH CHUONG

DC: s6 38 L<:tcChfnh, P. Truc B<:tch,Qu~n Sa 8inh, Ha NQi. ~
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