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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: 3607/2021/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ LIFE GIFT VIỆT 
NAM
Địa chỉ: Lô A3, Khu công nghiệp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh 
Long An, Việt Nam
Điện thoại: 027723723486 Fax: 

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

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
CHERRY EXTRACT 8013/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
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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Công dụng

Thành phần

Đối tượng sử dụng

Bảo quản: 

Chú ý:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. 
 

Quy cách đóng gói: 
Hộp 30 gói x 3g

Thời hạn sử dụng sản phẩm: 
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn dùng được ghi trên nhãn 
chính của sản phẩm .

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của sản phẩm. 

Số Đăng Ký Sản Phẩm: 8013/2021/ĐKSP

Sản xuất phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ LIFE GIFT VIỆT NAM 
Địa chỉ: Lô A3, Khu Công Nghiệp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước , Tỉnh Long An 0272.372.3486

Điện thoại:

Người có sức đề kháng kém, người có nhu cầu bổ sung Vitamin C do chế 
độ ăn thiếu hụt.

Cách dùng:
Trẻ em từ 5 - 12 tuổi: Uống 1 gói/lần/ngày
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn: Uống 1 gói/ lần x 2 lần/ngày

Bổ sung Vitamin C, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Vitamin C (Dạng sử dụng Acid L-ascorbic):  475 mg
Cherry extract (Chiết xuất quả anh đào chua) (dạng bột khô):  100 mg
(Tương đương quả anh đào chua thô: 1000mg) (có chứa Vitamin C: 25 mg)
Citrus Bioflavonoids Dehydrated: 35 mg
(Bioflavonoid Dehydrated chiết xuất từ quả Cam)

Phụ liệu: Đường fructose, đường sucralose, maltose dextrin, hương cherry,
vị cherry, talc, magie stearate vừa đủ 1 gói 3g

VITAMIN
Cherry Extract
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