
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hỗ trợ đào thải chì, thủy ngân và một số kim loại nặng
Khuyến cáo sử dụng cho người làm việc trong môi trường độc hại, sử 
dụng thực phẩm, nước uống không an toàn

Thành phần:
Cho 1 viên nén 800 mg:
Bột pectin (từ củ cải đường 60%, từ táo 40%) ............................................ 500 mg  
Phụ liệu: Chất độn (Microcrystalline cellulose (MCC)) – 140 mg; lactose – 60 mg; 
tinh bột – 50 mg; biosil – 30 mg; chất chống đông vón (canxi stearat) – 10 mg; 
vitamin tổng hợp – 10 mg. 
Hàm lượng Vitamin:

Công dụng:
·   Bổ sung pectin và vitamin thiết yếu; hỗ trợ đào thải chì, thủy ngân và một 
số kim loại nặng.
·   Hỗ trợ giảm mỡ máu và chống oxy hóa; giúp tăng cường chức năng gan, 
mật và nhu động ruột.

Đối tượng sử dụng:
Người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên.
- Bị nhiễm kim loại nặng, người làm việc trong môi trường độc hại, sử dụng 
thực phẩm, nước uống không an toàn.
- Bị táo bón, mỡ máu cao, chức năng gan kém.
Cách dùng:
Uống sau bữa ăn cùng với nước.
●   Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên x 3 lần/ngày.
●   Trẻ em 3 - 12 tuổi: 1 viên x  2 lần/ngày.
Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em.
Chú ý : 
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
Thận trọng:
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.

Sản xuất theo chuyển giao công nghệ của Công ty TNHH Khoa học Sản 
xuất «TECHNOLOGICA»  (Ukraina)
Văn phòng 20, 15-A, phố Grekova, Kyiv, Ukraina, 04060. Toàn bộ nguyên 
liệu nhập khẩu từ Ukraina

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH WIT PHARMA
P602, tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 2432006479
Web: Pectincomplex.com.vn 

Số tiếp nhận ĐKSP: 6399/2020/ĐKSP

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: +84 0277.3859370

Trong 6 viên (theo liều dùng hàng ngày):
2,00 mcg
1,00 mg
0,80 mg
0,70 mg
0,08 mg

0,200 mg

Vitamin B12
Pyridoxine (vitamin B6)
Ribo�avin (vitamin B2)
Thiamin (vitamin B1)
D-Biotin
Folic axid
D- mannitol (E421)

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin C
Nicotinamide (vitamin PP)
Vitamin E
Calcium D- pantothenate
Beta carotene

833 IU
50 IU

36,0 mg
9,00 mg
6,00 mg
3,00 mg
2,00 mg
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