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Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DALOHA

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Số 7, Ngách 9, Ngõ 553, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận
Hoàng Mai, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00095/2020/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0989282268

10504/2019/ĐKSPTHỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE:
MENXEED BEST1

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

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00011/2020/XNQC



Thành phần: Trong 2 viên: L-Carnitine tartrate 600mg, Acetyl-L-Carnitine HCl (Acetyl-

Carnitine 300mg), củ nhân sâm (Panax ginseng C.A. Mey.) chiết xuất khô 5% ginsenosides 

80mg, Arginine HCl 50mg, Kẽm (kẽm oxit) 9.1mg, Vitamin E (Acetate DL alpha tocopheryl) 8 

mg, Coenzyme Q10 5mg, rễ Maca Andean (Lepidium Meyenii Walp.) chiết xuất khô 0,5% beta 

ecdysone 5mg, Beta-carotene 3mg, axit folic 0.2mg, selen (Sodium selenite) 0.055mg, vitamin 

B12 (cyanocobalamin) 0.0024mg, Vitamin D3 (cholecalciferol) 

Phụ liệu: vỏ nang Gelatin, chất độn canxi photphat DC, chất chống đông vón Magie stearate có 

nguồn gốc thực vật, bột Talc, chất chống đông vón silicon dioxit, màu thực phẩm: Titan dioxit.  

Công dụng: Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh sản cho nam giới. 

Đối tượng sử dụng: nam giới trưởng thành.  

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Hướng dẫn sử dụng: Uống với nước. Cách dùng: Uống 2 

viên/ngày. Không được uống quá liều khuyến cáo. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 

Thận trọng :  

✓ Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

✓ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không thay thế cho một chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và 

một lối sống lành mạnh. 

✓ Không được uống quá liều khuyến cáo 

✓ Để xa tầm tay của trẻ em dưới 3 tuổi 

Sản xuất tại Italy bởi Gricar Chemical srl. Via San Giuseppe 18/20, 20861 Brugherio (MB), 

Italy (Ý). 

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty cổ phần thương mại DALOHA.  

Số 7, ngách 9, ngõ 553, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội. 

Điện thoại: 0912 365 363 

Số XNCB: 10504/2019/ĐKSP 

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

 

Hình ảnh hộp sản phẩm:  

 

 

 

 

 

 

              Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

                             MENXEED BEST 

Số HS: 00011/2020/XNQC
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