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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0945310606

7488/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe
DETOXHERB1

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01660/2019/XNQC



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

DETOXHERB 

 

 

 

• Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan 

• Hỗ trợ tăng cường chức năng gan 

• Hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, hóa chất đối với gan 
 

Đối tượng sử dụng: 

Người chức năng gan kém như: vàng da, sạm da, mệt mỏi, chán ăn, mụn nhọt, 

mẩn ngứa ngoài da.  

Người bị tổn thương gan như xơ gan, suy gan, men gan tăng cao.  

Người dùng rượu bia nhiều, tiếp xúc hóa chất. 
 

Cách dùng: 

Người lớn uống:1-2 viên/lần, ngày uống 2 lần. 

Chú ý: 

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 
 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH KIWI ECONNECT 

Địa chỉ: Số 24 đường 11 khu Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Sản xuất tại: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC-MỸ PHẨM ĐẮK TÍN 

Địa chỉ: Số 8, đường 100, phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Số ĐKSP: 7488/2019/ĐKSP 

Số XNQC: 

 

Số HS: 01660/2019/XNQC
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