
 

 

 Thành phần chính của sản phẩm:  
Thành phần cấu tạo cho 1 viên nang cứng: Chiết xuất trà xanh  
(Camellia sinensis) : 60mg; Chiết xuất Hạt nho (Vitis vinifera): 10mg;  
Chiết xuất vỏ quả nho (Vitis vinifera): 10mg; Chiết xuất Vỏ cây thông  
(Pinus massoniania): 10mg; Selen (as L- Selenomethionine): 200mcg 
Phụ liệu: Bột gạo lứt, Gelatin, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide,  
Maltodextrin, màu thực phẩm vàng, màu thực phẩm xanh lam,  
Dicalcium Phosphate, và nước vừa đủ 1 viên 619 mg.                                

 
 Công dụng: Hỗ trợ chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa  

của cơ thể  
 Đối tượng sử dụng:  Người trưởng thành 

 Hướng dẫn sử dụng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên sau bữa ăn 
 Quy cách:  90 viên/ lọ 

 
 Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30oC và tránh ánh  

  nắng chiếu trực tiếp. 
 

 Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD được in trên sản phẩm 

 Lưu ý: 
  
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 
- Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng sản phẩm nếu bạn đang có thai, cho con bú hoặc đang 

trong quá trình điều trị y tế đặc biệt.  
- Để xa tầm tay trẻ em 
 

 Xuất xứ: Mỹ 

 Sản phẩm của: 
FKC INTERNATIONAL, INC. 
Địa chỉ: 21015 Pathfinder Road, Suite 140 Diamond Bar, CA 91765, Mỹ 
 

 Sản xuất tại nhà máy đạt GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:  
NHK LABORATORIES, INC. 
Địa chỉ: 12230 E. Florence Ave., Santa Fe Springs, CA 90670, Mỹ 
 

Số giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm: 13160/2019/ĐKSP 
Số giấy xác nhận quảng cáo: 
 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 
 

Công ty TNHH FKC International Việt Nam 
ĐC: Tầng 16, tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: 0084-2466885000 – Email: info@fkc.vn – Website: www.fkc.vn 

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 


