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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: 3459/2021/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 09 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 
Goraka Slimming 9081/2021/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 60 viên

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, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh. Không sử dụng cho phụ nữ có thai đang cho con bú, người
bị tiểu đường, người huyết áp cao, người mắc bệnh tim mạch, người có 
mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Số Đăng Ký Sản Phẩm: 9081/2021/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 muốn giảm béo, người thừa cân béo phì.

Cách dùng:
Người lớn: Dùng 1 viên/lần x 1 - 2 lần/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút với 
nước ấm.

Hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo.

Chiết xuất quả Bứa: 400 mg
Chiết xuất Khoai Nưa: 30 mg

Phụ liệu: vỏ nang gelatin, dextrose, silicon dioxide,talc, magie stearate
vừa đủ 1 viên nang cứng.
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