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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3485/2021/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

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
Điện thoại: 02435576151 Fax: 02435576150

STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
BioticAAD 8764/2021/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.
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SẢN XUẤT TẠI HÀ LAN

Giấy xác nhận NDQC:......................................................

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại trang 2
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN: Mỗi gói BioticAAD (Ecologic AAD) 

2,5g chứa 9 chủng vi khuẩn sinh lactic (probiotic)): 
9

2,5 x 10 cfu bao gồm: 

CÔNG DỤNG

- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước  khi dùng.

- Probiotic có thể gây ra sự thay đổi nhẹ, thoáng qua đối với chức năng đường ruột (đầy hơi, 

bồn chồn ở ruột) trong tuần đầu tiên sử dụng ở một số trường hợp. Các biểu hiện  này sẽ ổn 

định sau vài ngày.  

- Thích hợp cho trẻ từ 1 tuổi và người lớn.

Bổ sung lợi khuẩn  đường  ruột. Hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn 
đường ruột hoặc do dùng kháng  sinh.

Phụ liệu: Tinh bột ngô, Maltodextrin, fructo-oligosaccharides (FOS), Maize dextrin, protein 

thực vật, kali clorua, magie   sulphate, enzyme (amylase), hương vani, mangan sulphate.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

B.bifidum W23, B.lactis W51, L.acidophilus W37, 

L . ac idoph i l u s  W55,  L .p lan ta r um W62, 

L.rhamnosus W71, L.paracasei W20, L.salivarious 

W24, E.faecium W54.

Người  bị rối loạn  tiêu hóa do loạn  khuẩn  đường  ruột  hoặc do dùng kháng sinh.

Pha 1 gói (2,5g)  vào 1 ly nước ấm, sữa hoặc sữa chua, khuấy đều trước khi uống.

Bảo  quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng, không  cần bảo quản lạnh

Quy cách đóng gói:  Hộp 14 gói.

Sử dụng 1-2 gói mỗi ngày tốt nhất là khi bụng đói trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ.

Chú ý: - Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Bắt đầu từ ngày dùng kháng sinh đầu  tiên cho đến khi ngừng sử dụng thuốc. Khi dùng 

kháng sinh, hãy đợi 2-3 giờ, sau đó mới sử dụng sản phẩm này 

- Nếu triệu chứng vẫn còn hãy tham khảo ý kiến của dược sĩ/bác sĩ.

Nhà sản xuất:  WINCLOVE B.V.

Địa chỉ: Hulstweg 11, 1032  LB 

Amsterdam, Hà Lan.

Nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
Địa chỉ: Tầng  1 và Tầng 4, toà nhà Home  City tại số 177, Tổ 51 
Phố Trung  Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy,  TP Hà Nội     
Điện thoại:  + 84 24 3 5576151 2
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SỐ ĐKSP: 8764/2021/ĐKSP

SẢN XUẤT TẠI HÀ LAN

Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.
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