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Số:  1976/2015/XNQC-ATTP

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 62824344

6494/2013/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Viên nén Giải độc
gan Tuệ Linh 1

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 tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. Quảng cáo trên báo chí, phương tiện giao thông, xe buýt, poster, banner,
standee, vật thể phát quang, vật thể trên không, vật thể di động, báo điện tử,
internet, tài liệu dùng trong hội thảo, hội nghị khách hàng, trưng bày bảng hiệu,
hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu thuốc

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: 02231/2015/XNQC



Giúp tăng cường chức năng gan

Viên nén

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

trong các trường hợp: 

Giải độc gan Tuệ Linh
Giải độc lá gan, an tâm sống khỏe

Viêm gan vi rút, men gan cao, xơ gan ... là một trong những nguyên nhân làm tổn hại tế bào 
gan và suy giảm chức năng gan.

Giải độc gan Tuệ Linh với thành phần Cà gai leo và Mật nhân hỗ trợ điều trị men gan cao, hỗ 
trợ điều trị viêm gan vi rút, giúp làm chậm sự tiến triển của xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh giúp 
tăng cường chức năng giải độc của gan, giúp bảo vệ tế bào gan.

Thực phẩm chức năng

men gan cao
viêm gan vi rút

xơ gan

Thương hiệu tiêu biểu
vì người tiêu dùng (Do liên hiêp
khoa học doanh nhân Việt Nam
chứng nhận)

Thông tin liên hệ

1900 6482
091 2571190

ĐÃ ĐƯỢC 

NGHIÊN CỨU

LÂM SÀNG

Số HS: 02231/2015/XNQC



Thực phẩm chức năng

CÔNG DỤNG:

Giúp tăng cường chức năng giải độc của 
gan, hạn chế tổn thương tế bào gan do 
rượu, hóa chất độc hại gây nên
Hỗ trợ điều trị men gan cao
Hỗ trợ điều trị viêm gan virus
Giúp làm chậm sự phát triển của xơ gan

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo:............................................................... 

“Sản phẩm này không phải là thuốc và không
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”

với CÀ GAI LEO VÀ MẬT NHÂN

1900 6482
Thông tin liên hệ

- 0912 571 190 

Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Tuệ Linh (Tầng 5 tòa nhà 29 T1, Hoàng Ðạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Viên nén

Thực phẩm chức năng 
Viên nén GIẢI ÐỘC GAN TUỆ LINH 
Kết hợp hai nguyên liệu quý cà gai leo và mật nhân, có tác dụng:

- Giúp làm thuyên giảm các triệu chứng của bệnh gan như đau tức hạ sườn, vàng da, 
mệt mỏi
- Giúp tăng cường chức năng giải độc của gan, giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tổn 
thương tế bào gan do rượu, hóa chất độc hại gây nên
- Giúp tăng cường chức năng gan trong các trường hợp men gan cao, viêm gan vi 
rút, xơ gan.
-  Giúp làm chậm sự phát triển của xơ gan, làm tăng miễn dịch của cơ thể.

TPCN viên nén Giải độc gan Tuệ Linh dùng trong các trường hợp người suy giảm 
chức năng gan do viêm gan vi rút, xơ gan, người men gan cao, làm thuyên giảm các 
triệu chứng của bệnh gan như: vàng da, mệt mỏi, đau tức hạ sườn.
GIẢI ÐỘC GAN TUỆ LINH – GIẢI ÐỘC LÁ GAN – AN TÂM SỐNG KHỎE

Thông tin liên hệ: 19006482 - 0912571190
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Sản phẩm của công ty TNHH Tuệ Linh
Ðịa chỉ: Công ty TNHH Tuệ Linh (Tầng 5 tòa nhà 29 T1, Hoàng Ðạo Thúy, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội)

ĐÃ ĐƯỢC 

NGHIÊN CỨU

LÂM SÀNG

Số HS: 02231/2015/XNQC
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