Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:
KONKANG &HWANGJE JAHYUNDAN
1.Thành phần: Cho 1 viên hoàn 4g gồm:
Mật ong 28%, Bột đậu nành 17.475%, Bột ba ba 10.27%, Bột Đương quy 10%, Bột
Corus officinalis 10%, Glycerin 10%, Bột cây Mẫu đơn 5%, Bột cây Địa hoàng 4%,
Bột Xuyên khung 3%, Octacosanol (120mg/g) 1.6%, Chiết xuất lộc nhung 0.455%
Hương liệu tổng hợp-hương liệu thực vật 0.2%
2. Hướng dẫn sử dụng
Công dụng: Hỗ trợ tăng sức bền
Đối tượng sử dung: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần 1 viên, nhai chậm sản phẩm rồi nuốt

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:
- Kiểm tra hạn dùng, tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng.
- Những người có thể chất đặc biệt hoặc có cơ địa dị ứng cần kiểm tra thành phần
trước khi sử dụng.
- Nếu có biểu hiện lạ, hãy ngưng sử dụng sản phẩm và tìm thầy thuốc để được tư
vấn
- Tùy theo nhiệt độ, viên có thể cứng hơn nên hãy cẩn thận khi sử dụng.
- Lấy viên ra khỏi bao bì nhựa, để nguyên góc viên và dùng tay nghiền hoặc cho viên
vào miệng ngậm một lúc sẽ khiến viên mềm ra.
- Bột trên bề mặt viên là bột mẫu đơn.
- Không dùng cho trẻ em, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.
3. Bảo quản: Sản phẩm sẽ cứng lại nếu bảo quản trong tủ lạnh, tránh ánh sáng trực
tiếp và bảo quản ở nhiệt độ phòng (15 ~ 30oC). Sau khi bóc bao bì, sản phẩm có thể
biến chất nên hãy dùng sản phẩm ngay.
4.Khối lượng tịnh: 120g (30 viên x 4g/viên).
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9338/2018/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: Insung Pharmaceutical Co,.Ltd
Địa chỉ: 57-2 428 Beon-gil Daedong-ro Daeso-myun Eumsung-gun 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:
Energy Up Shake
1. Thành phần: Cho 1 gói 25g gồm:
Protein đậu nành isolate 40%, Bột hỗn hợp ngũ cốc 28%, Maltodextrin 5%, Bột gạo lứt rang 5%,
Bột gạo lứt alpha 5%, Chất độn-Cellulose vi tinh thể 4.59843%, Xylitol 3%, Bột rong biển (Canxi
30%) 2.8%, Gua gum 1%, Chiết xuất men 1%, Hỗn hợp Vitamin A (Vitamin A 0,1%) 0.976%,
Magie oxyd 0.632%, Bột hỗn hợp Lactobacillus 0.6%, Bột Khoai lang 0.4%, Bột chiết xuất Bắp cải
0.3%, Bột chiết xuất hạt Bí ngô 0.3%, Bột chiết xuất Táo xanh 0.3%, Bột hỗn hợp men 0.186%,
Vitamin C 0.12%, Enzymatically Modified Stevia Glucose Stevia 0.1%, Chất chống đông vónSilicon dioxyd 0.1%, Bột chiết xuất Chicory 0.1%, Bột chiết xuất hạt hoa Safflower 0.1%, Bột chiết
xuất Bellflower 0.1%, Bột cháo lúa mạch 0.1%, Hỗn hợp Vitamin E (Vitamin E 40%) 0.055%, Sắt
(III) phosphat 0.049%, Nicotinamid (Niacin) 0.0268%, Kẽm oxyd 0.017%, Pectin 0.01%, Canxi
pantothenate 0.00976%, Đồng gluconate 0.00681%, Hỗn hợp Vitamin B12 (Vitamin B12 0,1%)
0.0043%, Vitamin B6 0.00268%, Vitamin B2 0.00252%, Vitamin B1 0.00216%, Acid folic
0.00064%, Kali iodua 0.0006%, Biotin 0.0003%
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ bổ sung Vitamin và khoáng chất cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần một gói pha cùng với sữa (sữa 200ml/120Kcal).

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

Chứng nhận an toàn thực phẩm

Khuyến cáo:
- Đối với người có thể chất đặc biệt, người có cơ địa dị ứng có thể sẽ xảy ra các phản ứng tùy theo
từng người, hãy kiểm tra thành phần sản phẩm trước khi dùng.
- Không sử dụng 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: Không để ở nơi ẩm ướt và có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, bảo quản ở nhiệt độ
phòng, để xa tầm tay trẻ em.
4. Khối lượng tịnh: 350g (14 gói x 25g/gói)
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 9330/2018/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: Kolmar BNH Co,.Ltd (Foodipharm)
Địa chỉ: 8 Daepungsandan 1-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 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:
MULTI SLIM
1.Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim 600mg gồm:
Chiết xuất Coleus Forskohlii 30%, Bột hỗn hợp Lactose 27.1%, Chất độn-Cellulose vi tinh
thể 23.981%, L-Carnitite tartrate 5%, Vitamin C 2.57%, Chất làm dầy-Hydroxypropylmethyl
cellulose 2.1%, Men khô (Selen 0,1%) 1.7%, Canxi carboxymethylcellulose 1%, Bột tảo bẹ
1%, Chất chống đông vón-Magie stearat 1%, Chất chống đông vón-Silicon dioxide 1%, Bột
chiết xuất Mate 1%, Bột chiết xuất Wild mango 1%, Canxi pantothenat 0.453%, Kẽm Oxyd
0.312%, Thiamin hydroclorid 0.128%, Bột chiết xuất men 0.1%, Bột hỗn hợp ngũ cốc
0.1%, Bột hỗn hợp hoa quả 0.1%, Bột chiết xuất hỗn hợp rau củ 0.1%, Bột hỗn hợp men
0.1%, Glycerin fatty acid ester 0.1%, Pyridoxine hydrochlorid 0.056%
2. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ chuyển hóa chất béo
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:
- Đối với người có thể chất đặc biệt hoặc người có cơ địa dị ứng, nếu bản thân có phản
ứng mẫn cảm nên kiểm tra thành phần trước khi dùng
- Không dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú và trẻ em
- Không dùng sản phẩm 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 ở nhiệt độ phòng, tránh nơi có ánh sáng trực tiếp và ẩm ướt. Để
xa tầm tay trẻ em
4. Khối lượng tịnh: 36g (60 viên x 600mg/viên).
5. Số tiếp nhận ĐKSP: 10377/2018/ĐKSP
6. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất, xem HSD trên bao bì sản phẩm.
8. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: Kolmar BNH Co,.Ltd (Foodipharm)
Địa chỉ: 8 Daepungsandan 1-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do,
Hàn Quốc
9. 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

