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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 4, tòa nhà Home City tại số 177, tổ 51 phố Trung Kính,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Fax: 02435576150
Điện thoại: 02435576151
STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Gastifix

7477/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên mạng internet (các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử và
các hình thức trên mạng khác)
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Trần Việt Nga

21.08.25.11626.DKQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số ĐKSP:7477/2021/ĐKSP

SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN
MADE IN JAPAN

ö Hỗ trợ giảm acid dịch vị
ö Hỗ trợ giảm các triệu chứng trào ngược
dạ dày thực quản

ö Hỗ trợ bảo vệ dạ dày

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại trang 2

Số giấy xác nhận NDQC:...........................

1

Số ĐKSP:7477/2021/ĐKSP

SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN
MADE IN JAPAN
Hỗ trợ giảm acid dịch vị, hỗ trợ giảm các triệu chứng trào ngược
dạ dày thực quản. Hỗ trợ bảo vệ dạ dày.
Thành phần:
Trong 1 gói chứa:
Men vi sinh Lactobacillus johnsonii số 1088 dạng chết do nhiệt: 100 mg ( 109 CFU).
Phụ liệu: Maltitol, sorbitol, hương sữa chua.
Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được
ghi trên bao bì sản phẩm.
Đối tượng sử dụng:
Ÿ Trẻ em và người lớn có các biểu hiện trào ngược dạ dày - thực quản.
Ÿ Người cần bảo vệ dạ dày.

Hướng dẫn sử dụng:
Dùng 1 gói mỗi ngày vào buổi sáng ít nhất 1 giờ trước khi ăn sáng hoặc trước khi đi ngủ.
Cho toàn bộ lượng bột trong gói vào miệng rồi uống với nước, sữa hoặc nước hoa quả.
*Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tránh xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo dưới 300C.
Quy cách: Hộp 30 gói.
Nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 4, tòa nhà Home city tại số 177, tổ 51 phố Trung Kính,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Sản phẩm của: EW Nutrition Japan K.K
839-7 Sano, Gifu – city 501 -1101, Nhật Bản

Sản xuất bởi: ASTRIM, INC.
2006, Kobora, Yamada-cho, Mizunami-shi, Gifu, Japan
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