Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:
WELLSEED MULTI VITAMIN MINERAL
1. Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim 700mg gồm:
Chất độn-Cellulose vi tinh thể 35.2304%, Men khô 22.5% (Chứa: 1,42% Niacin; 1,08% Kẽm; 0,48% Vitamin B5;
0,215% Vitamin B6; 0,143% Vitamin B2; 0,133% Vitamin B1; 0,047% Acid folic; 0,013% Biotin; 0,008% Selen;
0,009% Crom), Bột chiết xuất Acerola (17% Vitamin C) 12.6%, Magie oxyd 11.25%, Hỗn hợp Vitamin E (21%
Vitamin E) 3.7%, Sắt (II) fumarat 2.6%, Chất làm dầy-Hydroxypropylmethylcellulose 2.1%, Men khô (5% Mangan)
1.34%, Hỗn hợp Beta-caroten (8.5% Beta-caroten) 1.1%, Chất chống đông vón-Silicon dioxide 1%, Chất chống
đông vón-Magie stearat 1%, Bột chiết xuất hạt Chia 1%, Bột chiết xuất hạt hoa Safflower 1%, Bột chiết xuất hạt
Basil 1%, Men khô (0.2% Molybden) 0.9%, Hỗn hợp Vitamin A (8,2% Vitamin A) 0.61%,Đồng gluconat 0.41%, Hỗn
hợp Vitamin K (4,3% Vitamin K1) 0.12%, Sucrose fatty acid ester 0.1%, Kali clorid 0.1%, Bột rong biển (Canxi)
0.1%, Bột hỗn hợp rau quả (12 loại) 0.1%,Bột lên men hỗn hợp 33 loại thực vật 0.1%, Men khô (Vitamin B12 0,4%)
0.021%, Men khô (Vitamin D3 2,2%) 0.01%, Kali iodua 0.0086%.
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ bổ sung Vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.
Đối tượng sử dung: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần 2 viên uống với nước

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh

Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Khuyến cáo:
- Tùy vào thể trạng từng người, sản phẩm sẽ gây ra phản ứng khác nhau
- Người có cơ địa dị ứng cần kiểm tra thành phần trước khi sử dụng để quyết định có sử dụng sản phẩm hay
không, nếu xuất hiện hiện tượng dị ứng cần ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.
- Không sử dụng sản phẩm khi đã quá hạn sử dụng
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng
3.Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao. Để xa tầm tay trẻ em. Không thay đổi
bao bì sản phẩm tránh việc uống nhầm sản phẩm khác và làm thay đổi chất lượng sản phẩm
4. Khối lượng tịnh: 42g (700mg/viên x 60 viên)
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9323/2018/ĐKSP
6. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất, HSD xem trên bao bì sản phẩm
7. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: Natural F&P Corp
Địa chỉ: 39, Yangcheongsongdae-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk, Hàn Quốc
8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối 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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:
WELLSEED PROBIOTICS
1. Thành phần: Cho 1 viên nang cứng 450mg gồm:
Bột hỗn hợp Lactose 27.262%, Indigestible maltodextrin 24.54%, Bột chiết xuất rễ rau Cải xoăn
24% , Bột Lactobacillus plantarum 6.08% , Bột hỗn hợp Probiotic 4.9% , Men khô (Selen 0,1%)
1.84%, Kẽm oxyd 1.178% , Chất chống đông vón-Silicon dioxyd 1.1% , Chất chống đông vónMagie stearat 1.1% , Bột Probiotic Kimchi 1% , Galactoologisaccharide 1% , Bột chiết xuất Cà
chua 1% , Bột chiết xuất Lựu 1% , Bột chiết xuất Bưởi 1%, Bột chiết xuất hạt Chia 1% ,Bột chiết
xuất hạt hoa Safflower 1% , Bột chiết xuất hạt Basil 1%
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần 2 viên uống với nước

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh

Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Khuyến cáo:
- Tùy vào thể trạng từng người, sản phẩm sẽ gây ra phản ứng khác nhau.
- Người có cơ địa dị ứng cần kiểm tra thành phần trước khi sử dụng để quyết định có sử dụng
sản phẩm hay không.
- Không sử dụng sản phẩm khi đã quá hạn sử dụng.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.
3. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao. Để xa tầm tay trẻ
em. Không thay đổi bao bì sản phẩm tránh việc uống nhầm sản phẩm khác và làm thay đổi chất
lượng sản phẩm
4. Khối lượng tịnh: 27g (60 viên x 450mg/viên)
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9321/2018/ĐKSP
6. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất, xem HSD trên bao bì sản phẩm.
7. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: Natural F&P Corp
Địa chỉ: 39, Yangcheongsongdae-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk,
Hàn Quốc
8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối 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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:
WELLSEED OMEGA3
1.Thành phần: Cho 1 viên nang mềm 700mg gồm: Dầu cá (EPA và DHA: 55%) 78%, Sáp ong 8%,
Dầu đậu nành 7.101%, Hỗn hợp dầu hạt Borage 1%, Bột chiết xuất hạt Basil 1%, Bột chiết xuất
Blueberry 1%, Bột chiết xuất hạt nho 1%, Bột chiết xuất hạt Chia 1%, Bột chiết xuất hạt hoa
Safflower 1%, Sắt (II) fumarat 0.87%, Acid folic 0.029%
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: hỗ trợ bổ sung omega-3 cho cơ thể
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần 2 viên uống với nước

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh

Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Khuyến cáo:
- Tùy vào thể trạng từng người, sản phẩm sẽ gây ra phản ứng khác nhau
- Những người có cơ địa dị ứng cần kiểm tra thành phần trước khi sử dụng để quyết định có sử
dụng sản phẩm hay không, nếu xuất hiện hiện tượng dị ứng cần ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập
tức.
- Không sử dụng sản phẩm khi đã quá hạn sử dụng
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng
3. Bảo quản: Tùy vào điều kiện bảo quản với tính chất của vỏ nang mềm, sản phẩm có thể thay
đổi về hình dáng và tính chất. Phải bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao.
Để xa tầm tay trẻ em. Không thay đổi bao bì sản phẩm tránh việc uống nhầm sản phẩm khác và
làm thay đổi chất lượng sản phẩm
4. Khối lượng tịnh: 42g (60 viên x 700mg/viên).
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9322/2018/ĐKSP
6. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất, xem HSD trên bao bì sản phẩm.
7. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: Natural F&P Corp
Địa chỉ: 39, Yangcheongsongdae-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk, Hàn
Quốc
8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối 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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:
WELLSEED MILK THISTLE
1.Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim 700mg gồm:
Bột hỗn hợp Lactose 33.252%, Chất độn-Cellulose vi tinh thể 32.8%, Bột chiết xuất Milk Thistle
18.537%, Chất nhũ hóa-Hydroxypropylmethylcellulose 4.1%, Carboxymethylcellulose Canxi 3%,
Chất chống đông vón-Magie stearat 1%, Chất chống đông vón-Silicon dioxyd 1%, Bột chiết xuất
bông cải xanh 1%, Bột chiết xuất rau Bina 1%, Bột Chlorella 1%, Bột chiết xuất hạt Chia 1%, Bột
chiết xuất hạt hoa Safflower 1%, Bột chiết xuất hạt Basil 1%, Vitamin B1 Hydrochlorid 0.109%,
Vitamin B2 0.102%, Sucrose fatty acid ester 0.1%
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ tăng cường chức năng gan.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần 2 viên uống với nước

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh

Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Khuyến cáo:
- Tùy vào thể trạng từng người, sản phẩm sẽ gây ra phản ứng khác nhau
- Những người có cơ địa dị ứng cần kiểm tra thành phần trước khi sử dụng để quyết định có sử
dụng sản phẩm hay không, nếu xuất hiện hiện tượng dị ứng cần ngừng sử dụng sản phẩm ngay
lập tức.
- Trong trường hợp có những vấn đề về dạ dày như tiêu chảy, đau dạ dày thì hãy chú ý khi uống
sản phẩm
- Không sử dụng sản phẩm khi đã quá hạn sử dụng
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.
3.Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao. Để xa tầm tay trẻ em.
Không thay đổi bao bì sản phẩm tránh việc uống nhầm sản phẩm khác và làm thay đổi chất lượng
sản phẩm
4. Khối lượng tịnh: 42g (60 viên x 700mg/viên).
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9342/2018/ĐKSP
6. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất, xem HSD trên bao bì sản phẩm.
7. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: Natural F&P Corp
Địa chỉ: 39, Yangcheongsongdae-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk, Hàn
Quốc
8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối 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

