
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1410/2014/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 06 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® VEIN TAB

12616/2014/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



VEIN TAB 

Thanh pilau cho 01 vien 
- Cao hat de ngcra 100 mg 

Aesculus hippocastanum - (Horse chestnut 
extract) 

- Cao vo cay dau rang 200 mg 
Zanthoxylum americanum - (Prickly ash bark 
extract) 

- Cao hat nho - Grape seed extract 15 mg 
- Rutin 10 mg 

Thanh phan khac: Sodium cooper chlorophyll, 
Dicalcium 	phosphate, 	Microcrystalline 
celullose, Stearic acid vege, Croscarmellose 
sodium, Magnesium stearate vege, Silicon 
dioxide, Hypromellose, Titanium dioxide, va 
Polyethylene glycol. 

Cling dung,  
GiUp chong oxy hoa, han the g6c tir do, giup 
lam tang tinh ben vimg cua thanh mach mau 
tinh mach, cai thien tuan hoan mao mach a cac 

6. Ngan ngira gian tinh mach chan, tay, xuat 
t gay chay mau khi di ngoai do benh tri 

Mtn pham chirc nang 

uBs. 

g sir dung 
cho ngtrai loin va tre em tren 6 tu6i bi tri 

gian tinh mach chan, tay hoc c6 nguy co 
gian tinh mach tay, chan. 

Cach dung 
Nguai lorn, u6ng 1 vien lAningdy sau bua an 
hoac theo su htrang dan cila Bac sy". 

Quy cach thing pH: 30vien/ 1 19 

Ltru f;.• 
— San plicim nay khong ehai la thud c va kheing có 

tac dung thay thi thuoc china Nnh. 
— Phu nit co thai, cho con 	hoc clang tri cac 

bOnh khac can tu' van Bac s9 &war khi sit dung 
logi san philm nay. 

DOC KY HIYONG DAN Se DUNG TRUbC KHI 
DUNG 

CO BAN RONG RAI TAI CAC NHA THUOC 
BONG TAY DU QC TREN TOAN QUOC 
Thong tin chi tiet san pham xin lien he 

Nha phan 
Cong ty TNHI-1 DUVC 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 nh4n cong bo phu hop quy dinh an 

town thtyc phial so: 
12616/2014/ATTP-XNCB cap ngay 18/07/2014 

San phalm MST 

Nha san xuAt 
Baxco Pharmaceutical, Inc. 
205 Lemon Creek Drive, 
Walnut, CA 91789, U.S.A. 
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