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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt
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Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437821781      Fax: 
 

       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. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 Bảo
cốt Ogabone milk

4309/2012/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên đài phát thanh
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Kich bf,n ds ki6n

Sdn phdm: Bdo ciit Ogabone milk
Nhdm sdn phdm: ThErc phAm ch*c ndng

Voice 60s

Bi A: Bd Hoa oi, bd Hoa... o, Sao h6m nay tr6ng bd mQt moi th5?

Bir Hoa: D?o ndy, t6i cri dorg hay ng6i l6u l6u mQt chrit ld lai th6y 1mg dau 6 6m.
Chen tay budn bgc nhric m6i, kh6 chiu lSrn bd a.

Bir A: M6y th6ng tru6c t6i cfing bi nhu bit ddy,t6i de cti khdm n6n m6i Uitit eO ld bi6u
hiQn cria lo6ng xuCIng.

Bir Hoa: Bd bi lodng xucrng d? Nhrmg sao t6i th6y bd v6n di tai binh thucrng md, nhin
c6 v6 cdn nhanh nhen hcm tru6c dy chu?

Bi A: A, cfing nho h6m di sinh hoat hQi phu nt, t6i dugc c6c chuy6 n giadinh du6ng
tu v6n vd c6ch thric phdng benh l9dng "r*g. o tu6i t6i v6i ua, fiai i'A *"g oay a,i
calci, vitamin D vd cric khoring ch6t cho xuong ch6c kh6e

Phit thanh vi6n: Thgc ph6m chtfr9 ning Bio C6t Ogbone milk b6 sung Calci,
vitamin vi c6c khoing ch6t cAn thi6t cho ctr th6; gifp xuong ring chic kh6-e, ngin
ngira vi hd trg tli6u tri to6ng xuong nguoi cao tu6i.

Thgc phAm chric ndng 86o c6t ogabone Milk - xuong ch6c kh6e, wi v6 tuoi gia.

Sin phdm cria c6ng ty TNHH Thucmg mai vd Dugc phAm Hrmg viQt.

Dia chi: Phong 10 nhe A1, tpp th6 g8c Nghia T6n, t6 34 phucmg Nghia T6n, qupn cAu
Gi6y, thenh pfrO Ua N6i.

S3n 4hiim ndy ko phdi ld thudc vd ko c6 tdc dwng thay thii thudc ch6a b€nh
Dpc W hudng ddn s* dwng tru6c khi dilng. 
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