
 

 

 

・Tại thành phố Chiba thuộc tỉnh Chiba và thành phố Nishinomiya thuộc tỉnh Hyogo, sau khi lấy 

mẫu xét nghiệm sản phẩm "Detoxeret Jelly"- thực phẩm chức năng dùng giảm cân, đã phát hiện ra 

chất Sibutramine - thành phần dược phẩm dùng trong y tế. 

・ Tại thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, sau khi lấy mẫu xét nghiệm sản phẩm           

"DETOXERET Chokolade"- thực phẩm chức năng dùng giảm cân, đã phát hiện ra chất 

Sibutramine- thành phần dược phẩm dùng trong y tế. 

 

Chúng tôi khuyến nghị quý vị không sử dụng những sản phẩm này do gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

như: xảy ra triệu chứng đánh trống ngực, khô miệng, đau đầu, chóng mặt,v.v. Ngoài ra, nếu quý vị đã 

mua hoặc đang sử dụng thì hãy ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm này và nếu có nghi ngờ về ảnh 

hưởng sức khỏe thì hãy nhanh chóng đến khám tại các cơ sở y tế, đồng thời liên hệ ngay đến địa chỉ 

dưới đây. 

 

【Tổng quan về sản phẩm】 

〇 Detoxeret Jelly (vị cần tây và rong nho biển, vị mật ong cacao đen)  

 Dung lượng: hộp 15 gói. Hình dạng: thạch dạng tuýp 

    
(Hình ảnh được trích dẫn từ tài liệu công bố báo chí của thành phố Chiba.) 

 

〇 DETOXERET Chokolade  

Hình dạng đóng gói: đựng trong hộp làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp.  

Hình dạng sản phẩm: dạng viên sôcôla  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hình ảnh được trích dẫn từ tài liệu công bố báo chí của thành phố Sagamihara.) 

Hãy Cảnh Giác Với Thực Phẩm Chức Năng Dùng Giảm Cân 

Được Cho Là Sản Xuất Tại Việt Nam Có Phát Hiện Thành Phần 

Cấm Dùng Trong Dược Phẩm Y Tế 

Ngày 21/6/2022 Bộ phận Sức khỏe- Phúc lợi  

Phòng Dược phẩm và Công trình Cấp nước tỉnh Gifu 



【Tham khảo】 

Tại Nhật Bản, chất Sibutramine không được cấp phép phê chuẩn như là 1 loại dược phẩm y học 

nên bị cấm sản xuất và buôn bán. 

 

【Nơi liên hệ】 

Bộ phận Sức khỏe- Phúc lợi, Phòng Dược phẩm và Công trình Cấp nước tỉnh Gifu (Đội Giám sát 

Chỉ đạo Sản xuất) 
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