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Phó Phụ Tá Công Tố Viên Hoa Kỳ Benjamin Mizer họp báo công bố truy tố hình sự
Công ty USPLabs LLC vì tội dùng chất độc của Trung Quốc sản xuất thuốc bổ dinh dưỡng.

VietPress USA (19-11-2015): Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Ba vừa qua 16-11-2015 đã
mở cuộc họp báo truy tố hình sự đối với Công ty bào chế USPLabs LLC và những người
kinh doanh liên quan đến một số sản phẩm thuốc bổ dược thảo bổ sung dinh dưỡng chức
năng mang tên Jack3d và OxyElite Pro dùng nguyên liệu hóa chất độc hại của Trung
Quốc nhưng dối gạt là tinh chất trích lọc từ thảo dược!
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2013, Công ty USPLabs LLC và các nhà tổng phát hành
của Công ty nầy đã bán ra trên USD400 Triệu các loại sản phẩn Jack3d và OxyElite
được sử dụng pha chế từ các hóa chất độc hại của Trung Quốc và dối gạt các nhà bán lẻ
và người tiêu dùng rằng chất bổ được trích ly từ các loại thực vật.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng cho biết 4 trong 6 Giám đốc của Công ty USPLabs LLC. có
trụ sở chính tại Dallas, Texas đã bị bắt vào hôm Thứ Ba và 2 Giám đốc khác đang lẫn
trốn mà Bộ Tư Pháp đang chờ họ ra trình diện.
Cuộc họp báo tại thủ đô Washington DC có sự tham dự của FDA cơ quan kiểm soát về an
toàn Thực Phẩm và Thuốc; Cơ Quan Thanh Tra Bưu Điện Hoa Kỳ; Hội Đồng Thương
Mại Liên Bang FTC; Bộ Quốc Phòng và Cơ Quan Chống Doping Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng nói rằng USPlabs LLC sử dụng chất kích thích tổng hợp sản xuất tại Trung
Quốc để bào chế ra sản phẩm thuốc bổ dinh dưỡng mang nhãn hiệu Jack3d và OxyElite
Pro bán sỉ và lẻ khắp nơi tại Hoa Kỳ và xuất ra nhiều thị trường khác. Hãng sản xuất
USPLabs LLC và Ban Giám đốc cùng Công ty phân phối, quảng cáo đã dối gạt rằng đó là
sản phẩm dinh dương Hoa Kỳ bổ sung cho sức khỏe con người, được trích ly từ tinh chất
của thảo mộc thiên nhiên, không có hóa chất.

Nên tránh mua sản phẩm Trung Quốc mang Mã vạch
từ "6 90" đến "6 90" như cảnh báo trong hình nầy
của Báo chí, Truyền thông Hoa Kỳ.
Từ California đến Maine, người tiêu dùng đã uống thuốc viên, bột và chất lỏng mỗi ngày,
mà họ không hề biết rằng họ đã bị lừa đão, lãng phí tiền bạc và sức khỏe của họ bị tổn hại
trầm trọng. Thật không may, các sản phẩm này không phải là những gì giúp cho sức khỏe
của người tiêu dùng; mà ngược lại các chất độc do Trung Quốc chế có thể làm cho nhiều
người bị hư hại gan, Có người cần phải thay gan nữa! Bản cáo trạng cho biết như thế.
Phó Phụ Tá Công Tố Viên Hoa Kỳ Benjamin Mizer nói tại một cuộc họp báo hôm
Thứ Ba rằng, công ty USPlabs đưa ra những tuyên bố giả dối nhằm bảo đảm các hóa chất
tổng hợp được mang lọt vào Hoa Kỳ. Ông Mizer còn nói rằng, các bị cáo biết rõ có
những cuộc nghiên cứu đã liên hệ các sản phẩm này với độc tố trong gan.

Trong bản cáo trạng, Bộ Tư pháp cho biết một loạt những chấn thương về gan có liên
quan với các sản phẩm OxyElite Pro diễn ra trầm trọng trong năm 2013 và một số người
đã phải cấy ghép gan.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã thông báo cho Công ty
USPLabs LLC ngừng tiếp thị vá bán các sản phẩn Jack2d và OxyElite ra thị trường;
nhưng Công ty nầy và những Công ty Quảng cáo và Tổng Đại lý phát hành càng nỗ lực
lừa gạt để bán hết số hàng tồn kho thay vì phải ngưng hẵn không bán.
Trước khi có thông tin về cuộc họp báo nầy của Bộ Tư Pháp, cổ phần Chứng khoán của
các Công ty sản xuất thực phẩm dinh dưỡng chức năng như GNG Holdings Inc., Vitamin
Shoppe và Herbalife Ltd đã bất ngờ tăng vọt. Công ty GNC Holdings phân phối và bán lẻ
sản phẩm dinh dưỡng chức năng viết trong một công bố rằng "Bất cứ nhân viên nào của
chúng tôi vi phạm về chính sách thi hành luật lệ qui định sẽ bị cho nghỉ việc ngay".
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng cho biết trong những tuần vừa qua Bộ cũng đã lập hồ sơ truy tố
các Công ty liên quan đến sản xuất, phân phối các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng có
nguồn gốc không rõ ràng, bao gồm các Công ty như Clifford Woods chuyên bán Trà
Taheebo Life Tea; Life Glow Plus; Viruxo, là những Công ty bán các sản phẩm cùng
tên để trị bệnh. Bộ Tư pháp cũng truy tố Công ty Optimum Health chuyên bán sản phẩm
Kem DMSO Cream dùng cho các điều kiện khác nhau.

Nam Hàn đang kiểm tra lô hàng thuốc
Thị người từ Trung Quốc nhập lậu
.Ủy ban Thương mại Liên bang cũng đã đệ đơn kiện chống lại Công ty Sunrise
Nutraceuticals LLC, liên quan đến sản phẩm y tế chức năng và Công ty Quảng cáo NPB
Advertising Nic. về hành vi tham gia quảng cáo gian dối lừa gạt khách hàng để bán các
loại thực phẩm dinh dưỡng chức năng độc hại.

Gần đây Hoa Kỳ đã có nhiều cảnh giác dân chúng không nên mua, sử dụng hàng hóa,
thực phẩm, nhất là thuốc men có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngày 07-5-2012, Trung Quốc
đã bán lậu qua Nam Hàn hằng trăm nghìn viên thuốc bổ gọi là dinh dưỡng; nhưng khi
Cảnh sát và Bộ Y tế Nam Hàn tại Seoul bắt được một lô hàng gồm 17.000 lố thuốc viên
nầy thì thử nghiệm cho thấy bên trong hoàn toàn là thịt của trẻ em (Link:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2140702/South-Korea-customs-officia
ls-thousands-pills-filled-powdered-human-baby-flesh.html). Tin nầy nói rằng có một tổ
chức của một Bác sĩ người Việt tại Hoa Kỳ chuyên nhập các loại thuốc dược thảo trị bệnh
và dinh dưỡng từ Việt nam qua bán tại Hoa Kỳ hiện đang bị theo dõi vì các loại nầy có
nhiều chất độc và dược liệu không chứng minh được từ Trung Quốc; một trong những
loại thuốc có chứa thịt người vì sau khi bị phát hiện tại Nam Hàn, Trung Quốc không thể
xuất thuốc thịt người được nên thông qua nhà cung cấp của csVN. Thịt người đang là
món ăn khoái khẩu tại Trung Quốc và có nhiều cửa hàng bán thịt người xẻ ra từng phần
hay bán nguyên thi thể.Xác của thai nhi thì hầm làm súp nấu với thuốc bắc. Xác thai nhi
từ 6 tháng đến trẻ em lối 2 tuổi khi mới chết xác còn tươi thường có giá mua vào ở Bắc
Kinh là US$300.00 đến US$500.00.
Hôm 26-10-2015, Bộ Thương Mại Mỹ đã ra lệnh cho Walmart không được dùng các
Logo mang hình ảnh Quốc Kỳ Mũ hay chữ USA để gắn lên các sản phẩm của Trung
Quốc sản xuất để lừa gạt khách hàng. Báo chí Hoa Kỳ cảnh giác khác tiêu dùng xem các
số Mã vạch Barcode mang số "9 90" đến "6 95" là sản phẩm của Trung Quốc thì tránh đi
(
http://www.vietpressusa.com/2015/10/bo-thuong-mai-my-bat-buoc-walmart-p
hai.html).
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(Theo:
http://www.reuters.com/article/2015/11/18/us-doj-investigation-dietarys
upplements-idUSKCN0T628320151118#ypW7FFrhYyuJjkjk.99) và các bản tin khác

