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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02433532666

48/2018/ÐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Kim
Đại Bổ ISO1

49/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải Rượu
Detox2

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 bằng tờ rơi, tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm, catalouge, hộp mô hình
sản phẩm
Quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, thùng xe tải, xe bus, khu
vực chờ thang máy
Quảng cáo trên internet, mạng xã hội.

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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COMBO

Hotline: 024 6262 7788 

Số HS: 00907/2018/XNQC



COMBO

Thành phần: Viên uống buổi sáng

Cao Linh chi: 50 mg, Cao Hoàng kỳ: 50 mg, Cao Ðương quy: 50 mg, Cao nhân sâm: 40 mg, Taurine: 30 mg, L-Lysine HCl: 30 mg

Ðông trùng hạ thảo: 20 mg, Vitamin A: 2000 IU, Vitamin D3: 100 IU, Dicalcium phosphate anhydrous: 181,45 mg, Magnesi 

oxyd: 43,12 mg, Sắt fumarat: 15,2 mg, Vitamin E: 10 IU, Kali sulfat: 5,57 mg, Kẽm oxyd: 5,0 mg, Mangan sulfat monohydrat: 

1,54 mg, Ðồng oxyd: 1,25 mg, Vitamin B1: 1 mg, Vitamin B2: 1 mg, Vitamin B5: 1 mg, Vitamin B6: 1 mg. 

Phụ liệu: Gelatin, glycerin, sorbitol, nipagin, nipasol, dầu cọ, sáp ong trắng, dầu đậu nành, ethyl vanillin vừa đủ 1 viên.

Thành phần: Viên uống buổi tối

Cao Linh Chi: 50 mg, Cao Lạc tiên: 50 mg, Cao Nữ lang: 50 mg, Cao Bình vôi: 50 mg, Ðông trùng hạ thảo: 30 mg, Vitamin C: 60 mg, 

L-Lysine HCl: 50 mg, Vitamin PP: 10 mg, Vitamin B1: 1 mg, Vitamin B2: 1 mg, Vitamin B5: 1 mg, Vitamin B6: 1 mg, Vitamin B9: 

100 mcg, Vitamin B12: 5 mcg. 

Phụ liệu: Gelatin, glycerin, sorbitol, nipagin, nipasol, dầu cọ, sáp ong trắng, dầu đậu nành, ethyl vanillin vừa đủ 1 viên.

Công dụng:  

- Bổ sung vitamin và khoáng chất, bồi bổ sức khỏe, ăn ngon miệng. Hỗ trợ hồi phục cơ thể, chống mệt mỏi, chán ăn, 

nâng cao sức đề kháng.

- Hỗ trợ giảm tình trạng căng thẳng thần kinh, mệt mỏi do stress mất ngủ.

- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu ở người già, mang lại giấc ngủ tự nhiên.

Ðối tượng sử dụng:

- Người trung niên và cao tuổi cần bổ sung dinh dưỡng. Người mới ốm dậy, sau phẫu thuật, người gầy yếu, hay mệt mỏi. 

Mất ngủ.

Liều dùng: 

Viên uống buổi sáng: Uống  1 viên vào buổi sáng sau khi ăn 30 phút.

Viên uống buổi tối: Uống 1 - 2 viên vào buổi tối, trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. 

Quy cách: Gồm 2 lọ sáng tối. Mỗi lọ 30 viên nang mềm.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Số XNCB: 48/2018/ÐKSP

Số giấy XNNDQC:

Số HS: 00907/2018/XNQC
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Số HS: 00907/2018/XNQC



Hotline: 024 6262 7788  

Thành phần GIẢI RƯỢU DETOX (VIÊN NANG CỨNG)
Cao khúng khéng: 150mg, Acid succinic: 100 mg, Methionin: 50 mg, Cao lá dong: 50 
mg, Acid fumaric: 37.5 mg, L- Glutamine: 25mg, Vitamin C: 25 mg, Vitamin B1: 2 mg, 
Vitamin B6: 1 mg. 
Phụ liệu: Lactose, talc, PVP K30, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Thành phần GIẢI RƯỢU DETOX (TRÀ TAN)
Cao kế sữa: 200mg, L-Arginin HCl: 200 mg, Cao Actiso: 100 mg, Cao mật nhân: 50 
mg, Cao cà gai leo: 50 mg, Cao Diệp hạ châu: 50 mg, Cao bìm bìm: 10 mg.
Phụ liệu: Lactose , glucose , đường kính vừa đủ 1 gói 3g.

Công dụng:
- Hỗ trợ giải rượu, bảo vệ gan.
- Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng khó chịu khi uống rượu.

Đối tượng sử dụng:
Dành cho người uống nhiều rượu bia

Hướng dẫn sử dụng:
Dạng nang cứng (Giải rượu detox nang cứng): Uống 2 viên trước khi uống rượu
khoảng 30 phút và 2 viên sau khi uống rượu. Tùy thuộc vào lượng rượu uống vào và
trọng lượng cơ thể có thể uống thêm 2 viên.
Dạng gói (Giải rượu detox trà tan): 1 gói 1 lần trước hoặc sau khi uống rượu.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quy cách: Hộp Combo gồm:
Viên uống: Gói 2 vỉ x 4 viên nang cứng
Trà tan: Gói 5 túi hòa tan.

Số XNCB: 49/2018/ĐKSP.
Số giấy XNNDQC:

Số HS: 00907/2018/XNQC
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