BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 00357/2020/ATTP-XNQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM
Địa chỉ: 121 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-5412-5313
STT

Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ENZYME
FERMENTED REDGINSENG ONE

Fax:
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
9332/2018/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. - Áp phích, poster, tạp chí, tờ rơi, catalog, xuất bản phẩm, standee và vật thể di
động
- Quảng cáo tại hội nghị, hội thảo
- Quảng cáo trên ứng dụng điện thoại di động (App)
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: 02092/2019/XNQC

Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ENZYME FERMENTED REDGINSENG ONE
2. Thành phần: Cho 1 gói 40ml gồm: Chiết xuất hỗn hợp thực vật 92%, Fructooligosaccharide 3%, Chiết xuất hồng sâm [Hồng sâm (Ginsenosid Rg1+Rb1+Rg3 8mg/g)
60%] 2%, Hỗn hợp công thức Vitamin D 0.17%, Vitamin B2 0.01%. Thành phần khác: Cyclodextrin, Natri citrat, Chất điều chỉnh độ acid-Acid citric, Muối tinh, Chiết
xuất hạt bưởi, Hương liệu tổng hợp-Hương thực vật, Enzymatically Modified Stevia Glucosyl Stevia
3. Hướng dẫn sử dụng:
Công dụng: Hỗ trợ giảm mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Cách dùng: Mỗi ngày một lần, mỗi lần một gói. Lắc đều trước khi uống.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Khuyến cáo:
- Những người có cơ địa dị ứng với các thành phần đặc biệt, phải kiểm tra thành phần trước khi sử dụng.
- Do thành phần, sản phẩm có thể sẽ có lớp lắng đọng nhưng vẫn có thể sử dụng được bình thường.
- Không để nguyên bao bì sản phẩm vào lò vi sóng
- Do chất liệu bao bì, khi mở có thể gây thương tích.
- Không sử dụng sản phẩm nếu đã quá hạn sử dụng
- Đối với người bị tiểu đường, người đang sử dụng các chất chống đông máu cần chú ý khi sử dụng sản phẩm
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng
4. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, sau khi mở bao bì bảo quản lạnh hoặc sử dụng ngay. Để xa tầm tay trẻ em. Để tránh uống
nhầm sản phẩm khác và duy trì chất lượng sản phẩm không thay đổi bao bì.
5. Thể tích thực: 1200 ml ( 400 ml x 3 hộp nhỏ; 1 hộp nhỏ : 40 ml x 10 gói)
6. Số tiếp nhận ĐKSP: 9332/2018/ĐKSP
7. Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất. HSD in trên bao bì
8. Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất tại: BTGin Co,.Ltd
Địa chỉ: #125-6, Techno 2-ro, Yuseng-gu, Daejeon, Hàn Quốc
9. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM
Địa chỉ: 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

