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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00440/2017/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0723817117

3774/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Delfina1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00358/2017/XNQC



THÀNH PHẦN CẤU TẠO (cho 1 viên nén bao phim): Hỗn hợp cao dược liệu (tương ứng các nguyên liệu sau):  Thục địa 1,1g, Bạch linh 0,5g, 
Thiên hoa phấn 0,5g, Sơn thù 0,45g, Mạch Môn 0,7g, Chi tử 0,55g, Hoàng bá 0,5g, Đương quy 0,6g, Diệp hạ châu 0,55g, Tang bạch bì 0,5g, 
Cam thảo 0,4g, Kim ngân hoa 0,7g, Liên kiều 0,4g. Phụ liệu: Silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magie 
stearate, HPMC, PEG 6000, Talc,Titan dioxide, Erythrosine lake.    CÔNG DỤNG: - Bổ huyết, dưỡng nhan, bổ thận, bổ gan, thanh nhiệt giải 
độc, tăng cường sức đề kháng, hạn chế gốc tự do, làm chậm lão hóa da.  - Cải thiện đào thải sắc tố da, giảm nám, sạm da, tàn nhang. - Giúp 
dưỡng da hồng hào, tươi nhuận, trẻ trung. - Nuôi dưỡng tóc mượt mà.    ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:  - Phụ nữ muốn dưỡng da - Phụ nữ bị nám 
da, tàn nhang, da khô sạm, tóc khô gãy rụng do rối loạn nội tiết, do da tiếp xúc nhiều với môi trường độc hại, ánh nắng, bụi bẩn;  Da dị ứng 
với các thành phần của thuốc, mỹ phẩm.    CÁCH DÙNG: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên (tốt nhất uống lúc đói:  1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ 
sau khi ăn). Đợt dùng 2 tháng. Dùng 1 vài đợt, sau đó dùng duy trì để dưỡng sáng mịn da 2-4 viên/ngày.    LƯU Ý: Để phát huy hiệu quả của 
sản phẩm, ngoài việc ăn uống hấp thụ đầy đủ dưỡng chất và nước, hạn chế các chất kích thích, cay nóng, tránh da tiếp xúc trực tiếp với nắng, 
bụi bẩn, hóa chất độc hại, cần dùng bổ sung sản phẩm bổ thận, bổ gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc, cân bằng nội tiết, dưỡng da. Có thể 
sử dụng  Del�na lâu dài.    BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em.    Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC 
PHẨM NHẤT NHẤT. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng,  ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An.
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo:......................................., ngày......................................

Điện thoại: 1800.6689         Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
DELFINA được sản xuất theo công thức gia truyền uy tín của dòng họ Hoàng.

Giúp bổ can thận, bổ huyết, dưỡng nhan, cải thiện đào thải sắc tố da: 
Hỗ trợ:

- Giảm nám má, sạm da, tàn nhang. 
- Giúp dưỡng da sáng mịn, trẻ trung.
- Nuôi dưỡng tóc mượt mà

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số HS: 00358/2017/XNQC
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