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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH
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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Số 17/331 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00633/2018/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0439728734

2511/2016/ATTP-XNCB

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dịch chiết
hồng sâm Hàn Quốc Korean Red Ginseng
Extract Liquid - (Ginsennoside  ≥ 1,5
mg/100ml)

1

23492/2016/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Korean
Red Ginseng Extract Gold  (Ginsennoside
≥ 4mg/g)

2

5644/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hắc sâm
Hàn Quốc Korean Black Ginseng
(Ginsennoside  ≥ 2,5mg/g)

3

12169/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nước hồng
sâm Hàn Quốc Korean Red Ginseng
Premium (Ginsennoside  ≥ 0,6mg/ml)

4

12168/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên bột
hồng sâm SaponieX (Ginsennoside  ≥ 1,8
mg/viên)

5

14136/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Đông trùng
hạ thảo - Dong Chung Ha Cho Premium (
Adenosine ≥ 0,1mg/gói)

6

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Số HS: 01861/2017/XNQC



#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01861/2017/XNQC



 

 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dịch chiết hồng sâm Hàn Quốc Korean Red 

Ginseng Extract Liquid - (Ginsennoside ≥ 1,5mg/100ml). 

- Thành phần cấu tạo 

Chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi 100%. Tỉ lệ phối trộn nguyên liệu: 70% rễ chính, 

30% rễ phụ (Hàn quốc). 

- Công dụng sản phẩm 

    Hỗ trợ giúp bồi bổ phục hồi sức khỏe, tăng cường thể lực, cân bằng chức 

năng cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hạn chế lão hóa. 

- Đối tượng sử dụng: Dùng cho người trên 6 tuổi, người suy nhược cơ thể, lao 

động trí óc căng thẳng, người chơi thể thao, người có tuổi, người mới ốm dậy. 

Cách dùng: Người lớn uống mỗi lần 1 gói, ngày uống 2 đến 3 lần, uống trực tiếp 

hoặc pha loãng với nước ấm hoặc nguội. Trẻ em 6 - 15 tuổi uống nửa liều lượng 

dành cho người lớn. 

- Qui cách đóng gói : 50ml * 10 gói/ hộp, 50ml* 30 gói / hộp, 50ml* 60 gói, 80ml* 

15 gói/ hộp, 80ml *30 gói/ hộp, 80ml * 60 gói, chai 700ml/ hộp, 700ml* 2 chai/ 

hộp, 3000ml/ chai ( Xem trên sản phẩm) 

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. 

- Xuất khẩu bởi: Daedong korea ginseng co.,ltd 

Địa Chỉ: 586 Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, Geumsan, Chungcheongnam-do, South 

Korea. 

- Nhập khẩu và phân phối : công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP 

Địa Chỉ: số 17/331 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại : 04 972 8734. 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Korean Red Ginseng Extract Gold 

(Ginsennoside ≥ 4mg/g). 

- Thành phần cấu tạo: 

Chiết xuất hồng sâm hàn quốc cô đặc (thành phần rắn 60%, hàm lượng 

ginsenosides Rg1, Rb1, Rg3 4mg/g ) chiếm 100% . Tỉ lệ phối trộn: rễ củ to 

(hongsamgeun) chiếm 70%, rễ phụ (hongmisam) chiếm 30%. 

- Công dụng : Hỗ trợ giúp bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực, giúp tỉnh táo, 

phục hồi sức khỏe. Tốt cho người suy nhược cơ thể, người cao tuổi. 

- Đối tượng sử dụng: dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. 

- Cách dùng: 

Dùng ngày 3 lần /1 ngày, mỗi lần 1 thìa đi kèm (1g) pha với 80ml nước ấm hoặc 

nguội, uống vào sau bữa ăn. 

Trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng nửa liều người lớn 

- Đối tượng không nên sử dụng: Phụ nữ có thai cho con bú, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi . 

- Quy cách đóng gói: Lọ 120gr; 240gr 

- Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

- Nhà sản xuất: DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD 

Địa chỉ: 586 Gunbuk-Ro, Gunbuk-Myeon, Geumsan - Gun, Chungcheongnam-do, 

Korea. 

- Thương nhân nhập khẩu và phân phối: 
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Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP 

Địa chỉ : 17/331 Phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Điện thoại : 043 972 8734 
 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nước hồng sâm Hàn Quốc - Korea Red 

Ginseng Premium  (Ginsenoside ≥ 0,6 mg/ml) 
 - Thành phần: Chiết xuất hồng sâm (hồng sâm hơn 7 mg/g, thành phần rắn 6%, 

Hàn quốc) (20%), đường oligosaccharides, mật ong. 

- Công dụng: Hỗ trợ bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi  

- Đối tượng sử dụng: Dùng cho người gầy yếu, người mới ốm dậy, người suy 

nhược cơ thể, người cao tuổi, người làm việc căng thẳng.  

- Cách dùng: Uống trực tiếp, ngày uống 2 lần, mỗi lần 50 ml. 

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.  

- Quy cách đóng gói: 3000 ml  

- HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm  

- Công ty sản xuất: DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD  

Địa chỉ: 586 Gunbuk-Ro, Gunbuk-Myeon, Geumsan - Gun, Chungcheongnam-

do, South Korea.  

- Thương nhân nhập khẩu, phân phối CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

VÀ KINH DOANH VHP Địa chỉ: 17/331 Phố Trần Khát Chân, phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 043 972 8734 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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4.  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hắc sâm Hàn Quốc Korean Black Ginseng 

(Ginsennoside ≥ 2,5mg/g) 

- Thành phần: hắc sâm Hàn Quốc (100%) 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm 

- Công dụng: Hỗ trợ giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, bổ sung dưỡng chất. 

- Đối tượng: dùng cho người gầy yếu, người làm việc căng thẳng, người mới ốm 

dậy, người suy nhược cơ thể. 

- Cách dùng: dùng thời gian ngắn: 50 – 60g/ngày; dùng thời gian dài: 12 - 20g/ngày. 

Dùng trực tiếp hoặc nghiền bột mỗi ngày 2 lần mỗi lần 3 gr dùng với nước ấm hay 

nước lạnh đều được, khi dùng thêm mật ong và táo tàu càng tốt. 

 

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. 

- Quy cách đóng gói: 150 g/ hộp, 300 g/ hộp, 75 g x 3. 

- Công ty sản xuất: DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD 

Địa chỉ: 586 Gunbuk-Ro, Gunbuk-Myeon, Geumsan - Gun, Chungcheongnam-do, 

South Korea. 

- Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP 

Địa chỉ: 17/331 Phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành Phố Hà Nội 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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5. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên bột hồng sâm SaponieX 

(Ginsennoside ≥ 1,8mg/viên). 

- Thành phần: chiết xuất hồng sâm hàn quốc 6 năm tuổi thành phần chính từ bột 

hồng sâm cô đặc, vitamin và phụ gia khoáng chất. Bột chiết xuất hồng sâm ( 

Ginsenoside Rg1, Rb1, Rg3 30mg/g 6 năm tuổi Hàn Quốc) 20% 

- HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên bao bì. 

- Công dụng: Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, giảm mệt mỏi, giúp tỉnh táo, giúp 

duy trì và phục hồi sức khỏe 

- Đối tượng: dùng cho người gầy yếu, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ 

thể, người cao tuổi, người làm việc căng thẳng. 

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Cách dùng: Ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên. 

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

- Quy cách đóng gói: 180 viên x 500mg (342 kcal). 

- Công ty sản xuất: DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD 

Địa chỉ: 586 Gunbuk-Ro, Gunbuk-Myeon, Geumsan - Gun, Chungcheongnam-do, 

South Korea. 

- Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP 

Địa chỉ: 17/331 Phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành Phố Hà Nội 

Điện thoại: 043 972 8734 
 

 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Đông trùng hạ thảo - Dong Chung Ha Cho 

Premium ( Adenosine ≥ 0,1mg/gói). 

- Thành phần: Chiết xuất đông trùng hạ thảo (Hàn quốc), chiết xuất hỗn hợp thảo 

dược, đường Oligosaccharide, màu caramel, chiết xuất hạt bưởi. 

- HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. hạn sử dụng in trên bao bì. 

- Công dụng: Hỗ trợ giúp cải thiện suy nhược cơ thể, giảm mệt mỏi, bồi bổ cho cơ 

thể, 

- Đối tượng: dùng cho người gầy yếu, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ 

thể, người cao tuổi, người bị đau lưng, người bị ho lao, người yếu chức năng thận. 

- Cách dùng: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 gói 

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

-   Quy cách đóng gói: 30 ml x 60 gói. 

 

Công ty sản xuất: DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD 

Địa chỉ: 586 Gunbuk-Ro, Gunbuk-Myeon, Geumsan - Gun, Chungcheongnam-do, 

South Korea. 
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- Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP 

Địa chỉ: 17/331 Phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành Phố Hà Nội 

Điện thoại: 043 972 8734 

 

- Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 
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