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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe
Nutrilite Protein thực vật Nutrilite All
Plant Protein Powder
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Nutrilite
Double X

7412/2016/ATTP-XNCB
6904/2018/ĐKSP

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
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Tài liệu giới thiệu sản phẩm, tờ rơi, poster, tài liệu huấn luyện nội bộ, các kênh
mạng xã hội (facebook,...), hội nghị hội thảo, sự kiện.
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
#

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Việt Nga

Số HS: 01804/2018/XNQC

BỘ KHỞI ĐỘNG BODYKEY

3. Thực phẩm bổ sung chất xơ từ rau quả Nutrilite:
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein thực vật:
sungvà
chất xơ được chiết xuất từ các loại rau quả tự nhiên, có tác
Ngoài việc cung cấp nguồn Protein thực vật có ít chất béo bãoBổhòa
dụng hỗ trợ giảm lượng cholesterol trong máu, điều hòa glucose
không có cholesterol để bổ sung nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày,
sản
huyết. Chất xơ dưới dạng viên nhai còn rất hữu ích trong những
phẩm còn cung cấp các amino axit thiết yếu cho cơ thể.
ngày đầu bạn cần kiểm soát cảm giác “buồn miệng” và “thèm nhai”

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X ( Viên nén)do phải thay đổi chế độ ăn uống.
4. Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite:
Cung cấp 12 loại vitamin, 10 khoáng chất và nhiều dưỡng chất thực vật
Sản phẩm thay thế bữa ăn được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu khoa
từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc.
học, kết hợp cân đối hàm lượng đạm, chất xơ, các vitamin và khoáng
Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao khả năng chống oxy hóa,
hỗthiết
trợyếu giúp hạn chế cơn đói, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, duy trì
chất
năng
lượng
giúp bạn kiểm soát cân nặng lành mạnh và giữ gìn vóc
tăng cường sức đề kháng và giảm lão hóa.
dáng khi kết hợp với luyện tập thể thao.

5. Đồng
hồ đeo
InBodyWATCH:
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng
thay
thếtay
thuốc
chữa bệnh.
Đồng
hồ
InBodyWATCH
với
nhiều cải tiến ưu việt về thiết kế và công
Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, chất tạo màu và chất bảo quản.
nghệ so với đồng hồ InBody BAND, kết nối cùng ứng dụng BodyKey
Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của
sản phẩm.
2.0 mang
lại cho người dùng một phụ kiện không chỉ thời trang mà
còn
hỗ
trợ
hiệu quả
trongtrị
quá
trình nên
quản tham
lý cân nặng.
Một số tính
Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc người đang
điều
bệnh
khảo
năng của đồng hồ InBodyWATCH: theo dõi nhịp tim liên tục, theo
ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
dõi mức độ căng thẳng (stress) mỗi giờ, tự động nhận biết động tác
luyện tập, thao tác dễ dàng với màn hình cảm ứng thông minh.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A,
Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo:
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