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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 tờ rời, tờ gấp, xuất bản phẩm, sản phẩm in, tờ hướng dẫn sử
dụng.

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.
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe WOMANSURE1 

Viên uống nhập khẩu từ Mỹ với nhiều thành phần từ thực vật. 

WOMANSURE1 có chứa L- Glutathione, Alpha Lipoic acid, các chiết xuất từ tự 
nhiên như Milk Thistle Seed Extract (Chiết xuất từ cây Kế sữa), Lycopene (cà 
chua), Red Grape Seed (hạt nho đỏ), Green Tea (trà xanh), Pomegranate Fruit (quả 
lựu ), Licorice Root Extract (Chiết xuất cam thảo) cùng các vitamin (A, C, E, B2) 
và khoáng chất (Canxi, Kẽm, Selen) 

Sử dụng tốt cho cho người bị nám, sạm, tàn nhang, bị lão hóa da sớm hoặc bị tổn 
thương da.  

 
 
Thành phần: 

Mỗi viên chứa: Hàm lượng 

L- Glutathione 250 mg 

Alpha Lipoic acid  25 mg 

Milk Thistle Seed Extract   5 mg 

Lutein 400 mcg 

Lycopene 200 mcg 

Red Grape Seed, Licorice Root Extract, 
Green Tea, Pomegranate Fruit 

 80 mg 

Vitamin A 1250 IU 

Vitamin C  30 mg 

Vitamin E   8.5 IU 

Niacin (Vitamin B3/Niacinamide)   5 mg 

Calcium (Calcium carbonate)  75 mg 

Zinc (Kẽm)   2.5 mg 

Selenium  17.5mg 

 

Số HS: 00579/2019/XNQC



2 

 

 

 

*Mang lại tác dụng:  

- Giúp cung cấp các chất chống oxy hóa. 

- Hỗ trợ giảm lão hóa da, hỗ trợ giúp da sáng mịn, hỗ trợ làm đẹp da. 

Dùng cho người da bị nám, sạm, tàn nhang, bị lão hóa da sớm hoặc bị tổn thương 
da. Người cần chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da. 

*Cách dùng 

Uống 1- 2 viên hàng ngày (1 viên vào buổi sáng và 1 viên vào buổi tối), uống sau 
bữa ăn với 1 ly nước lớn. 

Nên sử dụng liên tục ít nhất từ 3 tháng để đạt hiệu quả tốt và sử dụng lâu dài để đạt 
hiệu quả tốt. 

*Quy cách đóng gói :  

Hộp 30 viên, 60 viên 

*Bảo quản : 

� Nơi khô thoáng, nhiệt độ ≤ 30ºC, tránh ánh sáng 
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� Để xa tầm tay trẻ em 
 

*Sản phẩm của : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA 

Địa chỉ : 116 Trần Bình, TT Viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà nội 

Địa chỉ giao dịch: Số 9 đường Nguyễn Hoàng – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam 
Từ Liêm – TP Hà Nội 

Điện thoại : 024.35376763/64 - 0904.75.8181  - 02439.959.969                                           

*Sản xuất bởi : Merical, Inc 

Địa chỉ : 233 East Bristol Lane Orange, CA 92865, Mỹ 

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh. 

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, không sử dụng cho người mẫn cảm 
với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Số công bố: 21/2019/ĐKSP 
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