Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ENZYME FERMENTED REDGINSENG ONE
2. Thành phần: Cho 1 gói 40ml gồm: Chiết xuất hỗn hợp thực vật 92%, Fructooligosaccharide 3%, Chiết xuất hồng sâm [Hồng sâm (Ginsenosid Rg1+Rb1+Rg3 8mg/g)
60%] 2%, Hỗn hợp công thức Vitamin D 0.17%, Vitamin B2 0.01%. Thành phần khác: Cyclodextrin, Natri citrat, Chất điều chỉnh độ acid-Acid citric, Muối tinh, Chiết
xuất hạt bưởi, Hương liệu tổng hợp-Hương thực vật, Enzymatically Modified Stevia Glucosyl Stevia
3. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ giảm mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần một gói. Lắc đều trước khi uống.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Khuyến cáo:
- Những người có cơ địa dị ứng với các thành phần đặc biệt, phải kiểm tra thành phần trước khi sử dụng.
- Do thành phần, sản phẩm có thể sẽ có lớp lắng đọng nhưng vẫn có thể sử dụng được bình thường.
- Không để nguyên bao bì sản phẩm vào lò vi sóng
- Do chất liệu bao bì, khi mở có thể gây thương tích.
- Không sử dụng sản phẩm nếu đã quá hạn sử dụng
- Đối với người bị tiểu đường, người đang sử dụng các chất chống đông máu cần chú ý khi sử dụng sản phẩm
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng
4. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, sau khi mở bao bì bảo quản lạnh hoặc sử dụng ngay. Để xa tầm tay trẻ em. Để tránh uống
nhầm sản phẩm khác và duy trì chất lượng sản phẩm không thay đổi bao bì.
5. Thể tích thực: 1200 ml ( 400 ml x 3 hộp nhỏ; 1 hộp nhỏ : 40 ml x 10 gói)
6. Số tiếp nhận ĐKSP: 9332/2018/ĐKSP
7. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất. HSD in trên bao bì
8. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: BTGin Co,.Ltd
Địa chỉ: #125-6, Techno 2-ro, Yuseng-gu, Daejeon, Hàn Quốc
9. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM
Địa chỉ: 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

