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Fax:

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Thửa đất số 24, Lô 06 khu 4.1CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Phường Phương Liệt, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00915/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 3668 6938

15780/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe DetoxGreen1

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
7. Quảng cáo trên poster, tờ rơi, tờ dán, áp phích. Quảng cáo trên sản phẩm in;
trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử; hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; hội
nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao;
người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; quy hoạch quảng cáo
ngoài trời.

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: 00904/2017/XNQC



Hỗ Trợ Thải Độc Cơ Thể

BroccoRaphanin™(SGS™)....75 mg
Theracurmin®...50 mg      Redivivo®(Lycopene)...15 mg
Thành phần khác: Talc, magnesium stearate,... 

Thành Phần

• Bổ sung các chất chống Oxy hóa; Hỗ trợ thải độc cơ thể ở cấp độ tế bào.
• Bảo vệ gan và tế bào trước các tác nhân gây hại từ độc tố và các chất oxy hóa.
• Giảm nguy cơ mắc ung bướu, các bệnh do độc tố và các chất oxy hóa gây ra, hạn chế lão 
hóa da.

Công Dụng

• Người muốn tăng cường sức khỏe và bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm độc từ các chất 
độc trong thực phẩm, hóa chất, môi trường, uống bia rượu, hút thuốc lá, người thường 
xuyên phải uống thuốc tây.
• Người sau hóa trị, xạ trị.
• Người muốn hạn chế lão hóa da

Đối Tượng Sử Dụng

detoxgreen.vn
/detoxgreen.vn

(miễn cước)
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN
1800 1796

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Quy cách đóng gói: 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Lưu ý: Khi sử dụng sản phẩm có thể xuất hiện một số các biểu hiện: Mệt mỏi, buồn ngủ, nổi mụn, rối loạn tiêu 
hóa hay đi tiểu nhiều hơn trong ngày. Đây là những biểu hiện bình thường của quá trình tăng cường đào thải độc 
tố, các vấn đề này sẽ hết sau vài ngày tùy cơ địa mỗi người và thường không quá 2-3 tuần. Để tăng hiệu quả thải 
độc cơ thể, khuyến nghị:
• Nên uống từ 2 - 3 lít nước/ ngày để đạt hiệu quả thải độc tốt nhất.
• Nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức
• Ăn uống đầy đủ, hạn chế chất kích thích (rượu, bia, cà phê, thuốc lá), tăng cường sử dụng rau xanh, hoa quả.

• Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Liệu trình uống thải độc từ 1-2 tháng: Uống 4 viên/ngày 
chia 2 lần sáng và tối, một năm nên sử dụng 2 đợt. Liệu trình duy trì: Uống 1 - 2 viên/ngày, 
nên dùng hàng ngày.
• Trẻ em từ 6-12 tuổi: Dùng ½ liều người lớn.
• Uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ và uống với nhiều nước. Không dùng cùng với các loại 
nước hoa quả có hàm lượng Vitamin C cao.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Tiêu chuẩn: TCCS       /   XNCB:  15780/2016/ATTP-XNCB

Tiếp thị và phân phối:
CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM CVI
Thửa đất số 24, Lô 06 khu 4.1CC
tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân,
P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Tel: 043 668 6938  /   1800 1796  
Website: www.cvi.vn

Sản xuất bởi: CÔNG TY CP DƯỢC
TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Số 358 Giải Phóng, Q. Thanh Xuân,
TP. Hà Nội
Sản xuất tại: Nhà máy dược phẩm số 2,
Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, TP. Hà Nội Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh   /  Giấy xác nhận nội dung quảng cáo - Số: 

1800 1796
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN (MIỄN PHÍ)

091 500 1796
TƯ VẤN NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

www.detoxgreen.vn

TĂNG CƯỜNG ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ
TÍCH TỤ TRONG CƠ THỂ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO.

GIÚP BẢO VỆ TẾ BÀO VÀ GAN KHỎI CÁC ĐỘC TỐ.

GIÚP NGĂN NGỪA UNG BƯỚU VÀ
CÁC BỆNH MÃN TÍNH DO ĐỘC TỐ GÂY RA.

HẠN CHẾ QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, LÀM ĐẸP DA.

GIÚP:

Số HS: 00904/2017/XNQC
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