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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH KHANG LẠC MỸ
Địa chỉ: Tầng 3, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí
Minh
Điện thoại: 0888101666
Fax:
STT
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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: RIZIN

30013/2017/ATTP-XNCB

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. Hội nghị, hội thảo; tờ rơi công chúng; kệ giá trưng bày; thùng xe di động,
phương tiện giao thông; nhà chờ, sân bay, bến tàu, xe; báo điện tử, Internet
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.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01319/2019/XNQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: RIZIN
Thành phần: Chiết xuất Kanka (nhân sâm sa mạc), chiết xuất nhân sâm cao lệ, chiết xuất nhân sâm Tây Bá Lợi Á,
chiết xuất sâm cau, chiết xuất Rhodiola rosea, chiết xuất lá bạch quả, cellulose,chất nhũ hóa (E473), chất mang (E551)
Công dụng: Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm mệt mỏi
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Đối tượng sử dụng: Người luyện tập thể thao, vận động viên
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng 2 – 4 viên, uống cùng với nước hoặc nước nóng
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao.
Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng xem trên bao bì
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHANG LẠC MỸ
Địa chỉ: Tầng 3, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0888.101.666
Phân phối bởi: EISHIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Địa chỉ: 2-9-1 Higashitenma, Kitaku, Osaka
Sản xuất tại: AFC – HD ASM Life Science Co.,Ltd Kuniyoshida factory
Địa chỉ: 2-6-7, Kuniyoshida, Suruga-ku, Shizuoka, Japan
Xuất xứ: Nhật Bản

