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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: 1390/2021/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH 
KHANG
Địa chỉ: Liền kề 19, Louis 6 khu đô thị Luois City Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0833487777 Fax: 

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

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
BETNA GOLD- MK 3387/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
__Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in,quảng cáo trên các báo điện tử, mạng xã 
hội, facebook, zalo. Quảng cáo trên các ấn phẩm, tài liệu, công cụ, vật dụng 
truyền thông: tờ rơi, áo, bìa quyển sổ, poster, catalog. Quảng cáo trên kệ, tủ trưng 
bày, vật dụng trưng bày tại các điểm bán hàng, nhà thuốc, quầy thuốc. Quảng cáo 
trên các phương tiện di động. Tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng
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.
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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



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
BETNA GOLD- MK 

 

 
Thương nhân chịu trách nhiệm  chất lượng và phân phối sản phẩm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHANG 
Địa chỉ văn phòng Hà Nội: Liền kề  19, Louis 6, khu đô thị Louis City Đại Mỗ, Đại Mỗ,  

Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Địa chỉ chi nhánh tại TP HCM: 2C/5/17A, đường 39, p. Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Sản xuất tại: 
NHÀ MÁY HADU- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU 

Địa chỉ: Lô CN20, cụm CN Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương 
 

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 
Người tiểu đường phụ thuộc insulin tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng. 
 
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số: ����������Ĉ.63
Số XNQC: 
 

 
Công dụng: 
Hỗ trợ giảm đường huyết 
+ӛ�WUӧ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường 
 
Đối tượng sử dụng: 
Người bị đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường huyết, đường huyết cao. 
Người có nguy cơ bị đái tháo đường 
 
Cách dùng: 
Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 2 viên, trước ăn. 
 
Chú ý: 
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh 
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