


1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: BIOS LIFE C 
(Dietary Supplement: Bios Life C)
2. Thành phần cấu tạo: Guar Gum, Phytosterols, Gum Arabic, Hương Cam, Locust Bean Gum, 
Maltodextrin, Citrus Pectin, Sợi Yến Mạch, Bột Quả Cam, Axit Citric, Canxi Cacbonat, Axit Ascorbic, Men 
Crôm, Vitamin A, Beta-glucan, Sucralose, Vitamin E, Niacinamide, Zinc Gluconate, Chiết Xuất Cây Hoa Cúc, 
Vitamin B6, Policosanol (Chiết Xuất Đường Mía), Vitamin B12, Vitamin B2, Axit Folic, Vitamin B1, Biotin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng:  Bios Life C hỗ trợ cho hệ tim mạch khỏe mạnh. Sản phẩm chứa hỗn hợp chất xơ tự 
nhiên có tính hòa tan cao giúp cải thiện việc hấp thu các chất dinh dưỡng và đường cũng như giúp 
cơ thể duy trì cholesterol và mỡ máu luôn ở mức lành mạnh. Hỗn hợp các chất xơ tự nhiên này tạo 
nên một loại chất xơ nền trong đường ruột.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Để có kết quả tốt nhất, nên uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 gói. Uống trước bữa ăn chính 
khoảng 10-15 phút. Pha mỗi gói với 240 - 300 ml nước, nước trái cây, sữa, hoặc các loại thức uống tương 
tự nước giải khát. Khuấy đều hoặc sử dụng bình lắc. Uống ngay sau khi pha. Có thể thêm đồ uống dạng 
lỏng để sử dụng. Có thể uống kèm hoặc không kèm với đồ ăn vào bất cứ khi nào bạn muốn.

• Nếu chế độ ăn hiện tại của bạn ít chất xơ, bạn có thể dùng sản phẩm này dần dần bằng cách sử dụng một gói 
mỗi ngày trong một tuần, sau đó tăng lên phần ăn hàng ngày;
• Sản phẩm này có chứa chromium giúp duy trì lượng đường có lợi trong máu;
• Đây là một sản phẩm tự nhiên do đó màu sắc có thể thay đổi và một số thành phần có thể không hòa tan 
nhanh như các thành phần tự nhiên khác;
• Đây là một sản phẩm chay có nguồn gốc từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên, không có đường và bổ sung 
chế độ ăn với hàm lượng natri thấp;
7. Quy cách bao gói và bảo quản: Khối lượng tịnh: 6,5g (±20%)/gói; 60 gói/hộp.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. Để xa tầm tay trẻ em.
8. Hạn sử dụng:  03 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì. 
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: PRO-FORM LABORATORIES, 5001 Industrial Way, Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM, 
Số 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 13615/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: BIOS LIFE SLIM
(Dietary Supplement: Bios Life Slim)
2. Thành phần: Guar Gum, Dinh Dưỡng Thực Vật Phytosterols (Từ Đậu Nành), Polysaccharides Tách Chiết 
Từ Hỗn Hợp Thực Vật, Hương Cam, Gôm Arabic, Gôm Locust Bean, Maltodextrin, Citrus Pectin, Xơ Yến 
Mạch, Bột Quả Cam, Axit Citric, Canxi Carbonate, Vitamin C (Axit Ascorbic), Men Crôm, Vitamin A (Beta 
Carotene), Sucralose, Beta Glucan, Vitamin E (D-alpha Tocopheryl Acetate), Niacin (Niacinamide), Zinc (Zinc 
Gluconate), Cây Hoa Cúc, Vitamin B6 (Pyridoxine HCL), Policosanol (Chiết Xuất Đường Mía), Vitamin B12 
(Cyanocobalamin), Axit Folic, Vitamin B1 (Thiamin B1), Biotin, Vitamin B2 (Ribo�avin).
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng:  Sản phẩm Bios Life Slim bổ sung chất xơ và vitamin, giúp làm giảm Cholesterol để hỗ 
trợ duy trì cân nặng một cách tự nhiên, an toàn, khỏe mạnh.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành.
6. Cách dùng: Pha từng gói với 240 - 300 ml nước, sữa, nước trái cây, hoặc nước giải khát. Dùng bình lắc để 
lắc đồng nhất sản phẩm và dùng ngay sau khi pha. Có thể uống chung với thức ăn hoặc không cần thức 
ăn và uống bất cứ khi nào bạn muốn theo khẩu phần khuyên dùng. Nên uống 2 lần mỗi ngày và uống 
trước bữa ăn chính khoảng 10 - 15 phút.
Sản phẩm này nên được hòa và uống cùng với lượng lớn nước hoặc đồ uống dạng lỏng (cốc thủy tinh lớn). Nếu 
uống sản phẩm mà không đủ lượng nước cần thiết có thể khiến bạn bị nghẹn. Không sử dụng sản phẩm nếu 
bạn bị khó nuốt khi ăn uống.

Để có kết quả tốt nhất: 
Nên thực hiện chế độ ăn của bạn theo nguyên tắc 4-4-12 với các bước đơn giản sau:
(i)   Ăn bữa sáng có hàm lượng protein cao như sản phẩm LC - chờ ít nhất 4 tiếng rồi ăn trưa.
(ii)  Uống Slim, ăn trưa - chờ ít nhất 4 tiếng để ăn tối.
(iii) Uống Slim, ăn tối - chờ ít nhất 12 tiếng để ăn sáng.

6. Quy cách bao gói và bảo quản: Khối lượng tịnh: 7,25g (±20%)/gói; 60 gói (435g (±20%))/hộp. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. Không sử dụng nếu gói sản phẩm bị rách.
8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi PRO-FORM LABORATORIES, 5001 Industrial Way Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ.
10. Nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 13613/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: BIOS LIFE MANNOS 
(Dietary Supplement: Bios Life Mannos)
2. Thành phần: Hỗn Hợp Lô Hội (Bột Lá Lô Hội, Bột Gel Lô Hội, 
Polysaccharide Từ Lô Hội), Cám Gạo, Gelatin, Silicon Dioxide.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem thông tin trên nhãn chính.
4. Công dụng: Bổ sung chất xơ và vi chất từ cây Lô Hội, giúp 
nhuận tràng, chống táo bón, chống tích độc trong đại tràng, 
hỗ trợ làm da sạch đẹp.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Uống 1 viên mỗi lần. Dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày. 
7. Khối lượng tịnh: 60 viên/hộp, 500(±20%) mg/viên.
8. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
9. Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì. 
10. Xuất xứ:
Sản xuất bởi: CSB NUTRITION CORP., 
2600 North Main Street, Spanish Fork, Utah 84660, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 24959/2016/ATTP-XNCB





1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: BIOS LIFE E
(Dietary Supplement: Bios Life E)
2. Thành phần: Trà Xanh Matcha, Maltodextrin, Citric Acid, 
Inulin, Hương Tự Nhiên Và Nhân Tạo, Đường, Fructose, L-Carnitine, 
Kali Chloride, Natri Chloride, Chiết Xuất Hạt Cà Phê Xanh, Lecithin 
Đậu Nành, Chiết Xuất Quả Lựu, Chiết Xuất Hạt Nho, Ascorbic Acid, 
L-theanine (Chiết Xuất Từ Trà Xanh), Sucralose, Bột Quả Việt Quất, 
Niacinamide, D-Canxi Pantothenate, Pryridoxine HCl, Ribo�avin, 
Thiamine HCl, Cyanocobalamin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính. 
4. Công dụng: 
Bios Life E là một loại nước uống tăng lực từ các chất chống 
ôxi hoá thiên nhiên giúp bổ sung chất chống ôxy hóa để hỗ 
trợ chống lại các gốc tự do, phục hồi các chất điện giải, tăng 
cường sự tỉnh táo giúp cơ thể khỏe mạnh. 
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành.
6. Cách dùng: Dùng 1 gói mỗi ngày. Pha một gói với 240 – 
300ml nước, nước trái cây, hoặc đồ uống mà bạn thích. Dùng 
sản phẩm trước khi tập thể dục, trong lúc căng thẳng và mệt 
mỏi, hoặc bất cứ lúc nào bạn cần tăng thêm năng lượng.
7. Quy cách bao gói và bảo quản:
Khối lượng tịnh: 9g (±20%)/gói; 30 gói/hộp.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô, thoáng. 
8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ:
Sản xuất bởi: PRO-FORM LABORATORIES, 
5001 Industrial Way Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số Giấy Xác Nhận: 18711/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: UNIMATE-CITRUS MINT 
(Dietary Supplement: Unimate-Citrus Mint)
2. Thành phần cấu tạo: Bột Yerba Mate (chiết xuất lá Green 
Mate), Hương Masking tự nhiên, Hương cam tự nhiên, Citric Acid, 
Hương bạc hà tự nhiên, Steviol Glycoside.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính. 
4. Công dụng: 
Giúp hỗ trợ chống oxy hóa và giúp tăng cường sức khỏe.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành. 
6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Cách dùng: Pha 1 gói (4,45g) với 8-10 oz (240ml – 300ml) với 
nước nóng hoặc nước lạnh, dùng 1 lần mỗi ngày.
Thông tin cảnh báo, vệ sinh, an toàn:
• Không dùng quá liều hướng dẫn sử dụng. 
• Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em hoặc 
những người mẫn cảm với ca�ein.
• Không sử dụng nếu dấu niêm phong không còn nguyên vẹn.
• Để xa tầm tay trẻ em.
Cách bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
7. Quy cách bao gói : 30 gói/ hộp.  
Khối lượng tịnh: 4,45g (±10%)/ gói; 133,5g(±10%)g/ hộp.
8. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng 
hàng hóa: Sản xuất bởi: DBA: FRUTAROM USA, INC.
790 East Harrison St., Corona , CA 92879. 
Xuất xứ: Mỹ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về 
chất lượng hàng hóa:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM.
Số 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
10. Số giấy Xác nhận công bố: 14854/2017/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: CHẤT XƠ LIFIBER 
(Dietary Supplement: LiFiber)
2. Thành phần: Bột Vỏ Hạt Mã Đề, Chất Xơ Inulin/FOS, Pectin Từ Táo, Bột Quả Nhàu, Bột Siro Mật Phong (Maple Syrup), 
Citrus Pectin, Bột Hoa Bụt Giấm, Hỗn Hợp Chất Xơ Thảo Mộc (Lô Hội Vera, Bột Cỏ Đại Mạch, Bột Tỏi, Bột Củ Gừng, Quả 
Đu Đủ, Hạt Bí Ngô, Quả Mâm Xôi Đỏ, Bột Ớt), Hương Dâu Tây Tự Nhiên, Maltodextrin, Silicon Dioxide, Vỏ Quế, Bột Dễ 
Cam Thảo, Sucralose, Hương Bạc Hà.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng: Bổ sung chất xơ, hỗ trợ tăng bài tiết đường tiêu hóa, chống táo bón.
Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
• Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
• Sản phẩm này có chứa lô hội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không sử dụng nếu bạn bị tiêu chảy, phân 
lỏng hoặc đau bụng vì lô hội có thể làm tình trạng trầm trọng thêm và có hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn bị tiêu 
chảy thường xuyên hoặc đang mang thai, cho con bú, đang dùng thuốc hoặc trong tình trạng vật lí trị liệu nên tham 
khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Dùng một lần mỗi ngày. Pha 1 gói (9,6g) LiFiber với 240 – 300ml nước, nước trái cây hoặc đồ uống tuỳ 
theo lựa chọn của bạn. Khuấy đều và uống ngay sau khi pha. Nếu uống sản phẩm này mà không pha đủ lượng chất 
lỏng yêu cầu có thể làm bạn bị nghẹn. Không dùng nếu bạn bị khó nuốt.
7. Khối lượng tịnh: 9,6g(±20%)/ gói; 30 gói/ hộp.
8. Hướng dẫn bảo quản: 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Không sử dụng nếu sản phẩm bị hỏng. Để xa tầm tay của trẻ em.
9. Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
10. Xuất xứ: Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS, 17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Số Giấy Xác Nhận: 18712/2016/ATTP-XNCB.
Điện thoại: (028) 7300 5411.





1. Tên sản phẩm:  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OMEGA LIFE -3
(Dietary Supplement: OmegaLife -3)
2. Thành phần cấu tạo: 
Fish oil Ethyl Ester, Salmon oil, Natural orange �avour, d-alpha tocopherol 1490, Rosemary 
extract, Sun�ower oil, Mixed natural tocopherol (E306), Ascorbyl palmitate (E304).
Thành phần khác: gelatin, glycerin, puri�ed water.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng: 
Bổ sung a xít béo không no, EPA và DHA, giúp giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động 
mạch, tốt cho tim mạch.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh; 
Không sử dụng sản phẩm nếu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Uống 2 viên với nước mỗi lần. Mỗi ngày 2 lần.
7. Quy cách bao gói và bảo quản:
Khối lượng tịnh: 120 viên/hộp; 94,44g/ hộp (+/-10%)
Bảo quản: Lưu trữ tránh xa tầm tay trẻ em, đóng chặt nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát. 
8. Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.
Xem ngày sản xuất “MFG” và ngày hết hạn “EXP” in trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: UNITED PHARMA LLC
2317 Moore Avenue Fullerton, CA 92833
Xuất xứ: Mỹ 
10. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM,
Số 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 26604/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: BỘT KHUẨN LỢI PROBIONIC 
(Dietary Supplement: Probionic)
2. Thành phần: Fructooligosaccharides, Xylitol, Hương Quả Mâm Xôi Tự 
Nhiên, Hỗn Hợp Probiotic (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, Bi�dobacterium breve, Bi�dobacterium latis), Axít Citric, Silica.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng: Sản phẩm Probionic bổ sung vi khuẩn có lợi giúp cân bằng 
hệ vi khuẩn đường ruột, tăng cường chức năng tiêu hóa và hỗ trợ hệ 
miễn dịch đường tiêu hóa.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Dùng 1 gói mỗi ngày. Bóc gói sản phẩm và đổ trực tiếp bột 
Probionic vào miệng. Có thể uống với nước hoặc đồ uống dạng lỏng khác. 
Không nên uống quá 1 gói mỗi ngày.
7. Quy cách bao gói và bảo quản
Khối lượng tịnh: 2g(±20%)/gói; 30 gói/hộp; 60g/hộp.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát; Tránh xa tầm tay trẻ em; 
Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
8. Hạn sử dụng: Hai (2) năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì. 
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: PHARMACHEM LABORATORIES, INC.
766 S Depot Drive, Suite 2 Ogden, UT 84404, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 24957/2016/ATTP-XNCB.

1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: BỘT KHUẨN LỢI PROBIONIC 
(Dietary Supplement: Probionic)
2. Thành phần: Fructooligosaccharides, Xylitol, Hương Quả Mâm Xôi Tự 
Nhiên, Hỗn Hợp Probiotic (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, Bi�dobacterium breve, Bi�dobacterium latis), Axít Citric, Silica.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng: Sản phẩm Probionic bổ sung vi khuẩn có lợi giúp cân bằng 
hệ vi khuẩn đường ruột, tăng cường chức năng tiêu hóa và hỗ trợ hệ 
miễn dịch đường tiêu hóa.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Dùng 1 gói mỗi ngày. Bóc gói sản phẩm và đổ trực tiếp bột 
Probionic vào miệng. Có thể uống với nước hoặc đồ uống dạng lỏng khác. 
Không nên uống quá 1 gói mỗi ngày.
7. Quy cách bao gói và bảo quản
Khối lượng tịnh: 2g(±20%)/gói; 30 gói/hộp; 60g/hộp.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát; Tránh xa tầm tay trẻ em; 
Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
8. Hạn sử dụng: Hai (2) năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì. 
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: PHARMACHEM LABORATORIES, INC.
766 S Depot Drive, Suite 2 Ogden, UT 84404, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 24957/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: TRÀ THẢO MỘC NATIVE LEGEND TEA
(Dietary Supplement: Native Legend Tea)
2. Thành phần: Rễ Ngưu Bàng, Lá Cây Me Đất Chua, Vỏ Cây Du Trơn, Cây Kế 
Sữa, Rễ Đại Hoàng, Hoa Cỏ Ba Lá Đỏ, Lá Cải Xoong, Tảo Bẹ. 
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính
4. Công dụng: Tăng cường chức năng giải độc qua gan và đại tràng, giúp 
giảm lượng đường và cholesterol trong máu, hỗ trợ chống táo bón. 
Lưu ý:
• Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh;
• Sản phẩm này chứa đại hoàng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Không sử dụng nếu bạn bị tiêu chảy, phân lỏng hoặc đau bụng vì đại hoàng 
có thể làm tình trạng trầm trọng thêm và có hại cho sức khỏe của bạn. Tham 
khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn bị tiêu chảy 
thường xuyên hoặc đang mang thai, cho con bú, dùng thuốc hoặc trong tình 
trạng vật lý trị liệu.

1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: TRÀ THẢO MỘC NATIVE LEGEND TEA
(Dietary Supplement: Native Legend Tea)
2. Thành phần: Rễ Ngưu Bàng, Lá Cây Me Đất Chua, Vỏ Cây Du Trơn, Cây Kế 
Sữa, Rễ Đại Hoàng, Hoa Cỏ Ba Lá Đỏ, Lá Cải Xoong, Tảo Bẹ. 
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính
4. Công dụng: Tăng cường chức năng giải độc qua gan và đại tràng, giúp 
giảm lượng đường và cholesterol trong máu, hỗ trợ chống táo bón. 
Lưu ý:
• Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh;
• Sản phẩm này chứa đại hoàng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Không sử dụng nếu bạn bị tiêu chảy, phân lỏng hoặc đau bụng vì đại hoàng 
có thể làm tình trạng trầm trọng thêm và có hại cho sức khỏe của bạn. Tham 
khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn bị tiêu chảy 
thường xuyên hoặc đang mang thai, cho con bú, dùng thuốc hoặc trong tình 
trạng vật lý trị liệu.

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng:  Nhúng 1 túi trà Native Legend Tea vào 240ml nước sôi nóng trong 
khoảng 10-15 phút sau đó thưởng thức. Sử dụng một lần mỗi ngày. Không nên 
dùng quá liều lượng được khuyến cáo. Không sử dụng trong một thời gian dài.
7. Khối lượng tịnh: 2,1g(±20%)/ túi; 30 túi/ hộp.
8. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Không sử dụng nếu vỏ hộp 
hoặc túi trà bị rách. Để xa tầm tay trẻ em.
9. Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
10. Xuất xứ: 
Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS
17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy Xác nhận: 27947/2016/ATTP-XNCB.





Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: PARAWAY PLUS 
(Dietary Supplement: Paraway Plus)
Thành phần cấu tạo: Hạt bí ngô (Pumpkin Seed), Vỏ cây óc chó màu đen (Black Walnut Hull), Chiết xuất Hà thủ ô đỏ 
(Knotweed Extract), Tỏi (Garlic Bulb), Nụ đinh hương (Clove Flower Bud), Lá cây xô thơm (Sage Leaf ), Rễ cây long đởm 
(Gentian Root), Lá cây bài hương (Hyssop Leaf ), Hạt cây cỏ cà ri (Fenugreek Seed), Chiết xuất hoa cúc La Mã (Chamomile 
Flower Extract), Hạt tiêu đen (Black Pepper Fruit), Lá bạc hà (Peppermint Leaf ), Cỏ xạ hương (Thyme Leaf ), Hạt cây thì là 
(Fennel Seed), Sodium Copper Chlorophyll.
Thành phần khác: Chất làm dày (Hydroxypropyl Methyl Cellulose), chất độn (Microcrystalline Cellulose), chất chống 
đông vón (Silicon Dioxide), Magnesium Stearate. Bao gồm: Cây óc chó màu đen (Black Walnut).
Công dụng: Bổ sung chiết xuất từ thực vật có tác dụng làm sạch đường ruột. Hỗ trợ hạn chế khả năng nhiễm giun 
sán, giúp phục hồi sức khỏe đường tiêu hóa.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Quy cách, định lượng: 120 viên/ lọ; Khối lượng tịnh: 77,6g (±10%)/ lọ.
Hướng dẫn sử dụng: Uống hai viên mỗi ngày vào buổi sáng trong 10 ngày đầu tiên, sau đó uống năm viên vào buổi 
sáng trong 20 ngày tiếp theo. Không uống vượt quá 5 viên một ngày. Không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài (cho 
phép sử dụng từ 2-3 tháng).
Thông tin cảnh báo, vệ sinh, an toàn:

• Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang mang thai, cho con bú, đang chịu sự chăm sóc của 
bác sĩ, đang bị bệnh hoặc đang uống thuốc.
• Không sử dụng sản phẩm nếu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.

Bảo quản: Lưu trữ tránh xa tầm tay trẻ em, đóng chặt nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. Xem Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS -17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, USA. Xuất xứ: Mỹ.
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 7300 5411.  
Số giấy Xác nhận công bố: 7786/2017/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: 

HAWAIIAN NONI
(Dietary Supplement: Hawaiian Noni)

2. Thành phần: Đường Fructose, Hương Tự Nhiên (Hương 
Cam & Hương Xoài), Bột Quả Nhàu (Quả Nhàu, Quả Dâu Ấn 
Độ), Axit Citric, Maltodextrin, Gôm Xanthan, Củ Dền (Màu), 

Chiết Xuất Quả Đu Đủ (4:1), Chiết Xuất Lá Lô Hội (200:1).
3. Thông tin dinh dưỡng: 

Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng:  

Hawaiian Noni hỗ trợ miễn dịch và giúp tăng cường năng lượng.
Lưu ý : • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Tránh xa tầm với của trẻ em. 
• Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn bị rách.

5. Đối tượng sử dụng:  Người trưởng thành. 
6. Cách dùng: Pha 1 thìa với 240 ml nước. Trộn hoặc lắc đều để uống.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: Khối lượng tịnh: 570g/hộp (±20%). 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
8. Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 

Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS,

17758 Rowland  Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 7300 5411.

Số giấy Xác nhận: 
15908/2016/ATTP-XNCB.

1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: 

HAWAIIAN NONI
(Dietary Supplement: Hawaiian Noni)

2. Thành phần: Đường Fructose, Hương Tự Nhiên (Hương 
Cam & Hương Xoài), Bột Quả Nhàu (Quả Nhàu, Quả Dâu Ấn 
Độ), Axit Citric, Maltodextrin, Gôm Xanthan, Củ Dền (Màu), 

Chiết Xuất Quả Đu Đủ (4:1), Chiết Xuất Lá Lô Hội (200:1).
3. Thông tin dinh dưỡng: 

Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng:  

Hawaiian Noni hỗ trợ miễn dịch và giúp tăng cường năng lượng.
Lưu ý : • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Tránh xa tầm với của trẻ em. 
• Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn bị rách.

5. Đối tượng sử dụng:  Người trưởng thành. 
6. Cách dùng: Pha 1 thìa với 240 ml nước. Trộn hoặc lắc đều để uống.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: Khối lượng tịnh: 570g/hộp (±20%). 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
8. Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 

Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS,

17758 Rowland  Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu và phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 7300 5411.

Số giấy Xác nhận: 
15908/2016/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm:  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NEIGENE COLLAGEN PLUS 
(Dietary Supplement: Neigene Collagen Plus)
2. Thành phần cấu tạo: 
Collagen (từ Cá), Zinc Gluconate, Selenium Yeast, Polyphenol.
Thành phần khác: Hương dâu tự nhiên, Hương dưa leo tự nhiên, Chiết xuất 
Triphala (Emblica o�cinalis, Terminalia bellirica và Terminalia chebula), Chiết 
xuất Maqui berry (Aristotelia chilensis), Citric Acid , Chiết xuất Bilberry 
(Vaccinium myrtillus), Chiết xuất Pine Bark (Pinus Massoniana), Sucralose, 
Biotin, Astaxanthin. Bao gồm: Cá.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính. 
4. Công dụng: 
Sản phẩm có chứa Collagen giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa của da.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành.
6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Cách dùng: 
Pha 1 gói với 200 ml nước, dùng 1 lần mỗi ngày. 
Thông tin cảnh báo, vệ sinh, an toàn:
• Không dùng quá liều hướng dẫn sử dụng.
• Không sử dụng nếu dấu niêm phong không còn nguyên vẹn.
• Để xa tầm tay trẻ em.
Cách bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
7. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói: 
Chất liệu bao bì: 
Sản phẩm được đóng gói trong gói, bên ngoài là hộp giấy. Chất liệu bao bì 
đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
Quy cách bao gói: 30 gói/hộp.  
Khối lượng tịnh: 6,4g (±10%)/ gói; 192g (±10%)/ hộp.
8. Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
Sản xuất bởi: PHARMACHEM LABORATORIES UTAH, LLC.
766 South Depot Drive STE 2, Ogden, Utah 84404, Mỹ.
Xuất xứ: Mỹ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM.
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.
10. Số Giấy Xác Nhận công bố: 20829/2017/ATTP-XNCB.





1. Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: CHLOROSPIRULINA 
(Dietary Supplement: ChloroSpirulina)
2. Thành phần: Bột Tảo Xoắn Spirulina (746mg), Sodium Starch Glycolate, 
Croscamellose Sodium, Stearic Acid, chất chống đông vón (Silicon Dioxide), 
chất làm dày (Hydroxypropyl Cellulose), Hypromellose, Maltodextrin, Medium 
Chain Glycerides.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin trên nhãn chính.
4. Công dụng: Cung cấp một lượng tảo lục xoắn. Giúp bổ sung chất xơ, 
protein và beta-caroten cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Hướng dẫn sử dụng: Nhai kỹ hoặc nghiền nát sản phẩm trước khi uống, 
ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên. Uống với nhiều nước.  
Thông tin cảnh báo, vệ sinh, an toàn:
Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
7. Quy cách bao gói: 60 viên/ lọ.
Khối lượng tịnh: 49,70g (±10%)/ lọ.
8. Hướng dẫn bảo quản: 
Tránh xa tầm với của trẻ em và đóng chặt nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát.
9. Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” in trên bao bì. 
10. Xuất xứ và Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
Sản xuất bởi: GMP LABORATORIES OF AMERICA, INC.
2931 E. La Jolla St, Anaheim, CA 92806, USA. Xuất xứ: Mỹ.
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
11. Số giấy Xác nhận công bố: 14856/2017/ATTP-XNCB.



MA HO SO: 18.07.25.1558.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1434/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unicity Marketing Việt Nam
Địa chỉ: Số 141 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0977374162                                   Fax: 
Email: umvfood@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Soy Protein (Dietary Supplement: Soy 
Protein); do:  

Sản xuất bởi Pro-Form Laboratories, Địa chỉ: 5001 Industrial Way, Benicia, CA 94510, 
Hoa Kỳ.
Nước xuất xứ: Hoa Kỳ sản xuất, phù hợp:
Tiêu Chuẩn Sản Phẩm của Nhà Sản Xuất số 08:2018 ngày 04 tháng 12 năm 2018 đính 
kèm.
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn



1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

SOY PROTEIN
(Dietary Supplement: Soy Protein)

2. Thành phần: Trong mỗi khẩu phần ăn 16 g có chứa:
Thành phần chính: 

Đậu Nành Phân Lập (59% - cung cấp khoảng 7,8mg Iso�avone), 
Iso�avone Đậu Nành (0,1625% - cung cấp 40% Iso�avone).

Thành phần khác: Fructose, Canxi (Tri-Calcium Phosphate, Xanthan Gum 
(Chất Làm Dầy) (415), Chiết Xuất Từ Quả Đu Đủ, Chiết Xuất Từ Quả Dứa.

3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng: Sản phẩm cung cấp Iso�avone từ đậu nành 

hỗ trợ làm giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.  
Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

• Thực phẩm này có chứa thành phần từ đậu nành và phenylalanine • Tham vấn ý kiến bác sỹ 
trước khi sử dụng trong trường hợp bạn là phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú

• Để xa tầm tay trẻ em • Không sử dụng nếu dấu niêm phong bị rách
• Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

5. Đối tượng sử dụng: Sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên.
6. Cách dùng: Pha một thìa khoảng (16g) với 240 ml nước, nước hoa quả, nước ép rau, sữa 

hoặc thức uống yêu thích khác của bạn. Trộn đều và thưởng thức. Dùng 1 đến 3 lần mỗi ngày.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: Quy cách bao gói: 480g (±7,5%)/ hộp. 

Bảo quản: Đóng chặt nắp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất. 
9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:

Xuất xứ: Sản xuất bởi PRO-FORM LABORATORIES, 
Địa chỉ: 5001 Industrial Way, Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ.

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM

Số 141 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh.

Số Giấy Tiếp Nhận: 1434/2019/ĐKSP.
Điện thoại: (028) 7300 5411.





1. Tên sản phẩm:  
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ENJUVENATE SC STRAWBERRY CUCUMBER FLAVOR
(Dietary Supplement : Enjuvenate SC Strawberry Cucumber Flavor)
2. Thành phần cấu tạo: 
Gamma Aminobutyric Acid, Ornithine alpha-Ketoglutarate, L-Glutamine, 
L-Ornithine, Maca Extract, Tribulus Terrestris, Gamma Oryzanol.
Thành phần khác: Citric Acid (330), Maltodextrin, Natural Strawberry �avor, 
Natural Cucumber �avor, Silicon dioxide (551), Beet Juice Powder (color), 
Sodium Chloride, Sucralose (955).
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính. 
4. Công dụng: 
Tăng cường sinh lực, giúp thư giãn cơ bắp và dễ ngủ, hỗ trợ phục hồi sức 
khỏe sau tập thể thao, thể hình.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành.
6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Cách dùng: 
Pha 1 gói với 240 – 300 ml nước lạnh/ nguội, mỗi lần 1 gói. 
Sử dụng cách ngày (2 ngày/ 1 lần).
Thông tin cảnh báo, vệ sinh, an toàn: 
     • Không dùng quá liều hướng dẫn sử dụng.
     • Không sử dụng nếu dấu niêm phong không còn nguyên vẹn.
     • Không phù hợp với phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú và trẻ em.
     • Để xa tầm tay trẻ em.
Cách bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
7. Quy cách bao gói : 15 gói/ hộp.    
Khối lượng tịnh: 16,5g (±10%)/ gói; 247,5g (±10%)/ hộp.
8. Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
Sản xuất bởi:
PHARMACHEM LABORATORIES UTAH, LLC.
766 South Depot Drive STE 2, Ogden, Utah 84404, Mỹ.
Xuất xứ: Mỹ.
Nhập khẩu và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM.
Số 141, đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.
10. Số Giấy Xác nhận công bố: 3862/2018/ATTP-XNCB.





Thành phần cấu tạo:

Tên sản phẩm: CÀ PHÊ LINH CHI
(Bio-Reishi Co�ee)

Đường, Kem không béo, Bột Cà Phê (9,5%), Bột Chiết 
Xuất Linh Chi (2%), Hương Cà Phê Tự Nhiên, Chất điều 
chỉnh độ acid (Sodium Bicarbonate).
Quy cách, định lượng: 20 gói/ hộp, 21g (±10%)/ gói.
Hướng dẫn sử dụng:
Cách dùng:

Cách bảo quản: Sản phẩm nên được bảo quản trong 
điều kiện khô ráo và thoáng mát, tránh nơi có độ ẩm 
cao và ánh sáng mặt trời.
Thời hạn sử dụng: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Xem Ngày sản xuất 
(MFG) và Ngày hết hạn (EXP) in trên bao bì.

Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH UNICITY LABS VIỆT NAM
Lô 244, đường Số 12, KCN Amata, Phường 
Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam.
Công ty sở hữu và phân phối tại 
Singapore:
PERFORMANCE LABS PTE. LTD.
12 Marina View, Asia Square Tower 2, 
#21-03/04; Singapore 018961
Điện thoại: +65 6817 4275
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách 
nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING 
VIỆT NAM
Số 141 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận 
Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411.

Số giấy xác nhận công bố: 
2859/2017/ATTP-XNCB

Dùng nóng: Cho một gói bột Cà Phê Linh Chi vào cốc 
và pha với 100ml hoặc 2/3 cốc nước nóng, khuấy đều 
để thưởng thức hương vị tuyệt vời và thơm ngon của 
sản phẩm.
Dùng lạnh: Pha như cách dùng nóng bên trên, thêm 
một gói bột Cà Phê Linh Chi. Pha thêm nước nếu 
muốn, khuấy đều và thêm đá.





1. Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: LC – HƯƠNG VANI 
(Dietary Supplement: LC – Vanilla Flavor)
2. Thành phần: Trong mỗi khẩu phần ăn 30g có chứa:
Thành phần chính: 
Protein Phân Lập Từ Đậu Hà Lan (18,30%), Chất Xơ Inulin (15,32%), Protein Phân Lập Từ Sữa 
(14%), Whey Protein Cô Đặc (13,5%), Kem Sữa Không Béo (13,2%), Whey Protein Phân Lập 
(0,25%), Axít Ascorbic (Vitamin C) (0,15%), Kẽm Gluconat (0,07%), Vitamin E Acetate (0,07%), 
Biotin (0,05%), Niacinamide (0,05%), Beta Carotene Tự Nhiên (Vitamin A) (0,03%), D-Calcium 
Pantothenate (0,02%), Axít Folic (0,01%), Vitamin D 
(Cholecalciferol) (0,01%), Pyridoxine HCL (Vitamin B6) (0,005%), Thiamin Mononitrate (Vitamin 
B1) (0,005%), Ribo�avin (Vitamin B2) (0,005%), Cyanocobalamin (Vitamin B12) (0,005%).
Thành phần khác: Maltodextrin, Hương Tự Nhiên Và Nhân Tạo, Dầu Triglycerides Chuỗi Trung 
Bình, Hydroxypropyl Methyl Cellulose (464) (Chất Nhũ Hóa), Kali Chloride, Natri Chloride, Hỗn 
Hợp Gum, Xanthan Gum (415) (Chất Làm Dầy), Sucralose.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng: 
Sản phẩm LC cung cấp một số vitamin cần thiết để hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
Lưu ý:
• Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;
• Sản phẩm có chứa một lượng nhỏ lactose và gluten;
• Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu là phụ nữ có thai và cho con bú hoặc đang ở chế 
độ chăm sóc trị liệu vật lý đặc biệt;

• Không sử dụng sản phẩm nếu dấu niêm phong an toàn bị rách hoặc mất;
• Để xa tầm tay của trẻ em;
• Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Dùng cho người từ 12 tuổi trở lên.
6. Cách dùng: Dùng 1 gói mỗi ngày. Pha 1 gói (30g) với 230ml nước. Lắc hoặc 
khuấy đều và sử dụng ngay sau khi pha. Không nên sử dụng nhiều hơn lượng 
khuyến nghị. Có thể pha với sữa không béo hoặc sữa đậu nành.
7. Quy cách bao gói và bảo quản:
Quy cách bao gói: 30g (± 7,5%)/gói, 20 gói/ hộp, 600g (± 7,5%)/ hộp.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất “MFG hoặc MGF” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ:
Sản xuất bởi: 
PROFORM LABORATORIES
5001 Industrial Way Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7300 5411
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 2838/2019/ĐKSP.





1. Tên sản phẩm: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Sản Phẩm Dinh Dưỡng LC - 
Hương Vani (Food Supplement: LC - Vanilla)
2. Thành phần: Protein Phân Lập Từ Đậu Hà Lan, Maltodextrin,  Protein Phân 
Lập Từ Sữa, Whey Protein Cô Đặc, Kem Sữa Không Béo, Hương Tự Nhiên Và Nhân 
Tạo, Dầu Triglycerides Chuỗi Trung Bình, Hydroxypropylmethyl Cellulose, Kali 
Chloride, Natri Chloride, Hỗn Hợp Gum, Xathan Gum, Whey Protein Phân Lập, 
Axít Ascorbic, Kẽm Gluconat, Vitamin E, Biotin, Niacinamide, Beta Carotene Tự 
Nhiên, D-Calcium Pantothenate, Axit Folic, Vitamin D, Pyridoxine HCl, Thiamin 
Mononitrate, Vitamin B2, Cyanocobalamin, Sucralose.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính. 
4. Công dụng: LC là thực phẩm giàu dưỡng chất và đáp ứng nhu cầu protein 
nền tảng dinh dưỡng cho một bữa ăn cân bằng, được sử dụng để bổ sung 
cùng với các sản phẩm của chương trình kiểm soát cân nặng của bạn do có 
chứa hỗn hợp protein chất lượng cao, vitamin, khoáng chất và chất xơ. 
Lưu ý:
• Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh;
• Sản phẩm có chứa một lượng nhỏ lactose và gluten;
• Sản phẩm không thay thế cho chế độ ăn cân bằng, đa dạng dinh dưỡng và lối 
sống lành mạnh;

• Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu là phụ nữ có thai và cho con bú 
hoặc đang ở chế độ chăm sóc trị liệu vật lý đặc biệt;
5. Đối tượng sử dụng: Dùng cho người từ 12 tuổi trở lên.
6. Cách dùng: Dùng 1 gói mỗi ngày. Cho 1 gói (30g) với 230ml nước. Lắc hoặc 
khuấy đều và sử dụng ngay sau khi pha. Không nên sử dụng nhiều hơn lượng 
khuyến nghị. Có thể pha với sữa không béo hoặc sữa đậu nành.   
7. Quy cách bao gói và bảo quản:
• Khối lượng tịnh: 30g (±20%)/gói; 20 gói/hộp.
• Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát; để xa tầm tay trẻ em; không 
sử dụng nếu tem bảo đảm an toàn không còn nguyên vẹn. 
8. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn 
sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ:
Sản xuất bởi: PROFORM LABORATORIES,
5001 Industrial Way Benicia, CA 94510, Hoa Kỳ. 
Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028 7300 5415     Fax: 028 3811 4631
Số Giấy Xác Nhận: 1567/2016/ATTP-XNCB
Giá bán cho NPP: 1.185.000 VNĐ





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

HỖN HỢP CANXI - MAGIÊ
(Dietary Supplement: Calcium - Magnesium Complex)

2. Thành phần: Trong 7g có chứa:
Thành phần chính: Canxi Chelate Axít Amin (36,0633%), Magiê Chelate Axít 

Amin (32,4343%), Boron Chelate Axít Amin (0,02%), 
Vitamin D3 (0,0137%), Mangan Chelate Axít Amin (0,01%).

Thành phần khác: Đường Fuctose, Hương Đào, Axít Malic (Chất Điều Chỉnh Độ Axít) 
(296), Axít Citric (Chất Điều Chỉnh Độ Axít) (330), Methylcellulose.

3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng: Bổ sung Canxi và Magiê cho cơ thể, 

giúp xương chắc khỏe, hạn chế loãng xương.
Chú ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

• Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
• Để xa tầm tay trẻ em.

• Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

6. Cách dùng: Uống 1 lần mỗi ngày. 
Pha 1 thìa cà phê (7g) với nửa cốc nước hoặc nước hoa quả để uống.

7. Quy cách đóng gói và bảo quản: Quy cách đóng gói: 210g (±7,5%)/ hộp.
Bảo quản: Đóng chặt nắp và để nơi khô ráo và thoáng mát.

8. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất.

9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:
Xuất xứ: Sản xuất bởi BEST FORMULATIONS, 

địa chỉ: 17758 Rowland Street, City of Industry, California 91748, Hoa Kỳ 
cho UNICITY INTERNATIONAL, 

địa chỉ: 1201 North 800 East Orem, UT 84097, Hoa Kỳ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy tiếp nhận: 4340/2019/ĐKSP.

1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

HỖN HỢP CANXI - MAGIÊ
(Dietary Supplement: Calcium - Magnesium Complex)

2. Thành phần: Trong 7g có chứa:
Thành phần chính: Canxi Chelate Axít Amin (36,0633%), Magiê Chelate Axít 

Amin (32,4343%), Boron Chelate Axít Amin (0,02%), 
Vitamin D3 (0,0137%), Mangan Chelate Axít Amin (0,01%).

Thành phần khác: Đường Fuctose, Hương Đào, Axít Malic (Chất Điều Chỉnh Độ Axít) 
(296), Axít Citric (Chất Điều Chỉnh Độ Axít) (330), Methylcellulose.

3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng: Bổ sung Canxi và Magiê cho cơ thể, 

giúp xương chắc khỏe, hạn chế loãng xương.
Chú ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

• Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.
• Để xa tầm tay trẻ em.

• Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

6. Cách dùng: Uống 1 lần mỗi ngày. 
Pha 1 thìa cà phê (7g) với nửa cốc nước hoặc nước hoa quả để uống.

7. Quy cách đóng gói và bảo quản: Quy cách đóng gói: 210g (±7,5%)/ hộp.
Bảo quản: Đóng chặt nắp và để nơi khô ráo và thoáng mát.

8. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất.

9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:
Xuất xứ: Sản xuất bởi BEST FORMULATIONS, 

địa chỉ: 17758 Rowland Street, City of Industry, California 91748, Hoa Kỳ 
cho UNICITY INTERNATIONAL, 

địa chỉ: 1201 North 800 East Orem, UT 84097, Hoa Kỳ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy tiếp nhận: 4340/2019/ĐKSP.





1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Hỗn hợp Canxi - Magiê
(Dietary Supplement: Calcium Magnesium Complex)

2. Thành phần: Canxi Chelate Axít Amin, Magiê Chelate Axít 
Amin, Đường Fuctose, Hương Đào, Axít Malic, Axít Citric, 
Methylcellulose, Vitamin D3, Mangan Chelate Axít Amin, 

Boron Chelate Axít Amin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin trên nhãn chính.

4. Công dụng: Bổ sung Canxi và Magiê cho cơ thể, 
giúp xương chắc khỏe, hạn chế loãng xương.

Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh; • Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, người cao tuổi và người bị loãng xương.
6. Cách dùng: Uống 1 lần mỗi ngày. 

Pha 1 thìa cà phê (7g) với nửa cốc nước hoặc nước hoa quả để uống.
7. Khối lượng tịnh: 210g (±20%)/ hộp.

8. Hướng dẫn bảo quản: Đóng chặt nắp và để nơi khô ráo, thoáng mát. 
Để xa tầm tay trẻ em.

9. Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.

10. Xuất xứ: • Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS, 
17758 Rowland Street, City of Industry, California 91748, Hoa Kỳ. 

• Nhập khẩu và phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM

Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 73005411.

Giấy Xác nhận số: 
13614/2016/ATTP-XNCB

 Giá bán lẻ: 
806.000 VNĐ

1. Tên sản phẩm: 
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Hỗn hợp Canxi - Magiê
(Dietary Supplement: Calcium Magnesium Complex)

2. Thành phần: Canxi Chelate Axít Amin, Magiê Chelate Axít 
Amin, Đường Fuctose, Hương Đào, Axít Malic, Axít Citric, 
Methylcellulose, Vitamin D3, Mangan Chelate Axít Amin, 

Boron Chelate Axít Amin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin trên nhãn chính.

4. Công dụng: Bổ sung Canxi và Magiê cho cơ thể, 
giúp xương chắc khỏe, hạn chế loãng xương.

Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh; • Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn.

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, người cao tuổi và người bị loãng xương.
6. Cách dùng: Uống 1 lần mỗi ngày. 

Pha 1 thìa cà phê (7g) với nửa cốc nước hoặc nước hoa quả để uống.
7. Khối lượng tịnh: 210g (±20%)/ hộp.

8. Hướng dẫn bảo quản: Đóng chặt nắp và để nơi khô ráo, thoáng mát. 
Để xa tầm tay trẻ em.

9. Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.

10. Xuất xứ: • Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS, 
17758 Rowland Street, City of Industry, California 91748, Hoa Kỳ. 

• Nhập khẩu và phân phối bởi: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM

Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 73005411.

Giấy Xác nhận số: 
13614/2016/ATTP-XNCB

 Giá bán lẻ: 
806.000 VNĐ





1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

BỘT DIỆP LỤC SUPER CHLOROPHYLL POWDER
(Health Supplement : Super Chlorophyll Powder)

2. Thành phần: Trong 2g có chứa:
Thành phần chính: Bột Diệp Lục (Sodium Copper Chlorophyll) (33mg)

Thành phần khác: Đường Maltodextrin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.

4. Công dụng:  Hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe.
Chú ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Không sử dụng nếu tem bảo đảm an toàn 
không còn nguyên vẹn. • Để xa tầm tay trẻ em. • Không dùng sản phẩm cho người mẫn 

cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

6. Cách dùng:  Pha một (01) thìa cà phê với một cốc 240ml nước. Khuấy đều. 
Dùng một (01) lần mỗi ngày.

7. Quy cách bao gói và bảo quản: Quy cách đóng gói: Hộp 92g (± 7.5%). 
Bảo quản: Đóng nắp chặt sau khi sử dụng.

8. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất.

9. Xuất xứ và Thương nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa:
Xuất xứ: Sản xuất bởi BEST FORMULATIONS, 

địa chỉ: 17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ
cho UNICITY INTERNATIONAL, 

địa chỉ: 1201 North 800 East Orem, UT 84097, Hoa Kỳ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa:

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy tiếp nhận: 4693/2019/ĐKSP.

1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

BỘT DIỆP LỤC SUPER CHLOROPHYLL POWDER
(Health Supplement : Super Chlorophyll Powder)

2. Thành phần: Trong 2g có chứa:
Thành phần chính: Bột Diệp Lục (Sodium Copper Chlorophyll) (33mg)

Thành phần khác: Đường Maltodextrin.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.

4. Công dụng:  Hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe.
Chú ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Không sử dụng nếu tem bảo đảm an toàn 
không còn nguyên vẹn. • Để xa tầm tay trẻ em. • Không dùng sản phẩm cho người mẫn 

cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

6. Cách dùng:  Pha một (01) thìa cà phê với một cốc 240ml nước. Khuấy đều. 
Dùng một (01) lần mỗi ngày.

7. Quy cách bao gói và bảo quản: Quy cách đóng gói: Hộp 92g (± 7.5%). 
Bảo quản: Đóng nắp chặt sau khi sử dụng.

8. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất.

9. Xuất xứ và Thương nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa:
Xuất xứ: Sản xuất bởi BEST FORMULATIONS, 

địa chỉ: 17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ
cho UNICITY INTERNATIONAL, 

địa chỉ: 1201 North 800 East Orem, UT 84097, Hoa Kỳ.
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa:

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số giấy tiếp nhận: 4693/2019/ĐKSP.





1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Bột Diệp Lục Chlorophyll Powder
(Health Supplement : Super Chlorophyll Powder)
2. Thành phần: Đường Maltodextrin, Chất Diệp Lục.

3. Thông tin dinh dưỡng chủ yếu: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng:  Thành phần Chất Diệp Lục liên kết với một số độc 

tố có trong cơ thể để tăng cường đào thải chúng ra ngoài theo 
đường tiêu hóa và đường tiết niệu như: độc tố từ khói thuốc lá, khí 

thải phương tiện giao thông, khói nướng thực phẩm, một số loại 
nấm mốc ngũ cốc và kim loại nặng. Việc này giúp đẩy nhanh quá trình 

làm lành vết thương và hỗ trợ cho quá trình chống lão hóa.
Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Không sử dụng nếu tem bảo đảm an toàn 
không còn nguyên vẹn. • Để xa tầm tay trẻ em.

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng:  Pha một (1) thìa cà phê với một cốc 240ml nước. Khuấy đều. 

Dùng một (1) lần mỗi ngày.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: • Khối lượng tịnh: 92g/hộp (± 20%). 

• Bảo quản: Đóng nắp chặt sau khi sử dụng.
8. Hạn sử dụng: Hai (2) năm kể từ ngày sản xuất. 

Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS, 

17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
 Nhập khẩu và phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. 
Số giấy xác nhận: 8780/2016/ATTP-XNCB

Điện thoại: (028) 73005411.
Giá bán lẻ: 

605.000 VNĐ

1. Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Bột Diệp Lục Chlorophyll Powder
(Health Supplement : Super Chlorophyll Powder)
2. Thành phần: Đường Maltodextrin, Chất Diệp Lục.

3. Thông tin dinh dưỡng chủ yếu: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng:  Thành phần Chất Diệp Lục liên kết với một số độc 

tố có trong cơ thể để tăng cường đào thải chúng ra ngoài theo 
đường tiêu hóa và đường tiết niệu như: độc tố từ khói thuốc lá, khí 

thải phương tiện giao thông, khói nướng thực phẩm, một số loại 
nấm mốc ngũ cốc và kim loại nặng. Việc này giúp đẩy nhanh quá trình 

làm lành vết thương và hỗ trợ cho quá trình chống lão hóa.
Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. • Không sử dụng nếu tem bảo đảm an toàn 
không còn nguyên vẹn. • Để xa tầm tay trẻ em.

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng:  Pha một (1) thìa cà phê với một cốc 240ml nước. Khuấy đều. 

Dùng một (1) lần mỗi ngày.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: • Khối lượng tịnh: 92g/hộp (± 20%). 

• Bảo quản: Đóng nắp chặt sau khi sử dụng.
8. Hạn sử dụng: Hai (2) năm kể từ ngày sản xuất. 

Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ: Sản xuất bởi: BEST FORMULATIONS, 

17758 Rowland Street, City of Industry, CA 91748, Hoa Kỳ.
 Nhập khẩu và phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh. 
Số giấy xác nhận: 8780/2016/ATTP-XNCB

Điện thoại: (028) 73005411.
Giá bán lẻ: 

605.000 VNĐ





1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: RED CLOVER PLUS
(Dietary Supplement: Red Clover Plus)
2. Thành phần: Trong mỗi viên sản phẩm có chứa: 
Thành phần chính: Chiết Xuất Hoa Cỏ Ba Lá Đỏ (86,333mg), Chiết Xuất Cây Móng Quỷ (62,5mg), Chiết 
Xuất Cây Me Đất Chua (37mg), Chiết Xuất Rễ Hoàng Liên Gai (37mg), Bột Rễ Cây Cúc Dại (37mg), Bột 
Rễ Cam Thảo (24,668mg), Bột Rễ Thổ Phục Linh (12,333mg), Bột Vỏ Tần Bì Gai (12,333mg), Bột Rễ Cây 
Ngưu Bàng (12,333mg), Bột Cây Tảo Bẹ (6,168mg), Bột Lá Cây Hương Thảo (6,168mg).
Thành phần khác: Gelatin, Cellulose Vi Tinh Thể.
3. Thông tin dinh dưỡng: Xem trên nhãn chính.
4. Công dụng: Sản phẩm chứa hỗn hợp một số loại thảo mộc hỗ trợ tăng cường chức năng gan.
Lưu ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh • Không 
sử dụng nếu dấu niêm phong không còn nguyên vẹn • Để xa tầm tay trẻ em • Sản phẩm này không 
dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào • Không dùng sản phẩm 
cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
6. Cách dùng: Uống 1 viên mỗi ngày với 1 ly nước lớn trong thời gian từ 2 đến 3 tuần, tăng dần liều 
uống lên 2 viên mỗi lần, dùng 3 lần mỗi ngày. Không sử dụng sản phẩm này trong thời gian dài.
Chi tiết hướng dẫn sử dụng: Tuần thứ nhất: uống 1 viên mỗi ngày. Tuần thứ 2: tăng liều sử dụng lên 
3 viên mỗi ngày, ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Tuần thứ 3 đến tuần thứ 4: tăng liều sử dụng 
lên 6 viên mỗi ngày, ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. Nên sử dụng 3 đến 4 lần mỗi năm.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: Bảo quản: Đóng chặt nắp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. 
Quy cách đóng gói: 100 viên/lọ; 49,72 (± 7,5%) g/lọ.
8. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” được in trên bao bì trong quá trình sản xuất.
9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm:
Xuất xứ: Sản xuất bởi CSB NUTRITION CORP., địa chỉ: 2600 North Main Street, Spanish Fork, Utah 
84660, Hoa Kỳ cho UNICITY INTERNATIONAL, địa chỉ: 1201 North 800 East Orem, UT 84097, Hoa Kỳ.
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM, địa chỉ: số 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 7300 5411.
Số Giấy Xác Nhận: 6166/2019/ĐKSP.





1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Red Clover Plus
(Dietary Supplement: Red Clover Plus)
2. Thành phần: Gelatin, Hoa Cỏ Ba Lá Đỏ, Microcrystalline Cellulose, Chiết Xuất Cây 
Móng Quỷ, Cây Me Đất Chua, Rễ Hoàng Liên Gai, Bột Rễ Cây Cúc Dại, Bột Rễ Cam Thảo, Rễ 
Thổ Phục Linh, Vỏ Tần Bì Gai, Rễ Cây Ngưu Bàng, Bột Cây Tảo Bẹ, Bột Lá Cây Hương Thảo.
3. Thông tin dinh dưỡng: Tham khảo thông tin dinh dưỡng trên nhãn chính.
4. Công dụng: Với hỗn hợp của hoa cỏ ba lá đỏ và một số loại thảo mộc khác có 
chứa chất chuyển hóa hỗ trợ các phản ứng hóa học giúp chức năng gan hoạt 
động tốt và giúp cho gan luôn khỏe mạnh.
5. Đối tượng sử dụng: Khuyên dùng cho người trưởng thành.
6. Cách dùng: Uống 1 viên mỗi ngày với 1 ly nước lớn trong thời gian từ 2 đến 3 tuần, 
tăng dần liều uống lên 2 viên mỗi lần dùng 3 lần mỗi ngày. Không sử dụng sản phẩm 
này trong thời gian dài.
Chi tiết hướng dẫn sử dụng như sau: Tuần thứ nhất: uống 1 viên mỗi ngày. Tuần 
thứ 2: tăng liều sử dụng lên 3 viên mỗi ngày, ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. 
Tuần thứ 3 đến tuần thứ 4: tăng liều sử dụng lên 6 viên mỗi ngày, ngày uống 3 lần, 
mỗi lần uống 2 viên. Nên sử dụng 3 đến 4 lần mỗi năm.
7. Quy cách bao gói và bảo quản: • Khối lượng tịnh: 49,72 (±20%)g/lọ; 100 viên/lọ. • 
Bảo quản: Đóng chặt nắp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Chú ý: • Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
• Không sử dụng nếu dấu niêm phong không còn nguyên vẹn. • Để xa tầm tay trẻ em.
8. Hạn sử dụng: Hai (2) năm kể từ ngày sản xuất. 
Xem Ngày sản xuất “MFG” và Hạn sử dụng “EXP” trên bao bì.
9. Xuất xứ : Sản xuất bởi: CSB NUTRITION CORP.
2600 North Main Street, Spanish Fork, Utah 84660, Hoa Kỳ.
10. Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM 
Số 141, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 73005411.
Số Giấy Xác Nhận: 12316/2016/ATTP-XNCB.         Giá bán lẻ: 539.000 VNĐ




