
Thực phẩm bảo vệ sức kho

Sản xuất tại Mỹ
(Hoa Kỳ)

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

Hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ hạn chế lão 
hóa da giúp da sáng đẹp. 
Hỗ trợ giải độc gan.

Số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP: 728/2020/ĐKSP.

Thành phần: Hàm lượng dành cho 2 viên
  L-Glutathione ......................................................................................................1000mg
  Alpha Lipoic Acid (ALA) ...................................................................................     50mg
  Vitamin C (as Ascorbic acid) ...........................................................................  500mg
Thành phần khác: Calcium carbonate, microcrystalline cellulose, croscarmellose 
sodium, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, coating (hyproinellose, 
polyethylene glyco/macrogol, polyvinyl alcohol, carmine, dextrin, 
dextrose, titanium dioxide, talc, lecithin, FD&C blue #1, FD&C blue#2, FD&C 
yellow #6, FD&C red #40).
Công dụng: 
  Hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ hạn chế lão hóa da giúp da sáng đẹp. 
  Hỗ trợ giải độc gan.
Cách dùng: 
Ngày uống 1 lần, mỗi lần 2 viên, uống trong bữa ăn.
Đối tượng sử dụng: 
  Dùng cho người lớn da bị lão hóa, người sạm nám da. Người sử dụng thuốc 
có hại cho gan. 
  Không dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát, để xa tầm tay trẻ em, tránh ánh sáng 
trực tiếp.
Quy cách đóng gói: 30 viên/hộp (10 viên/vỉ)
Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. 

Xuất xứ: ROBINSON PHARMA, INC
3330 S.Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704 USA
Xuất Khẩu: HEALTHY AMERICA, INC
2973 Harbor Blvd., #566 Costa Mesa, CA 92626 USA
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTHY BEAUTY
Địa chỉ: 451/24/14 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3866 3067 - (028)3866 3068        Fax: (028)3866 2021
Email: info@healthybeautyduocpham.com  
Website: healthybeautyduocpham.com


