THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

THÀNH PHẦN

Collagen hydrolysate
Hyaluronic Acid
Vitamine C

Bổ sung collagen,
hyaluronic acid và vitamin C
hỗ trợ tăng độ dẻo dai
cho khớp, giúp khớp
cử động dễ dàng

Chú ý: thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
XNCB: 6342/2018/ĐKSP

Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo
số: 01537/2018/ATTP-XNQC

V I TA C O L L A G E N E H A .
Thành phần 3 viên nang cứng chứa:
Collagen hydrolysate (88%)………… 1000 mg

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Hyaluronic acid ………………………. 100 mg
Vitamine C………………………....…… 15 mg
Phụ liệu: magnesium stearate, gelatin
vừa đủ 03 viên.
Đóng gói : Hộp 90 viên
Hướng dẫn sử dụng :
Công dụng: Bổ sung collagen, hyaluronic acid
và vitamin C hỗ trợ tăng độ dẻo dai cho khớp,
giúp khớp cử động dễ dàng
Đối tượng sử dụng: người bị thoái hóa khớp.
Cách dùng : uống 3 viên, 1 lần / ngày
trước giấc ngủ tối với nước.
Chú ý : Thực phẩm này không phải là thuốc và
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Bảo quản: nơi khô, mát, dưới 30OC, tránh ánh nắng trực tiếp,
Giữ xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng nếu mẫn cảm
với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.
Không được dùng quá liều cho một ngày
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất,
số lô và HSD in trên bao bì sản phẩm.
Xuất xứ: Pháp.
Xuất khẩu: VITANUTRICS SPRL
Địa chỉ : Chaussée Bara 604, Boîte 4,
1410 Waterloo, Bỉ.
Điện thoại : +32 (0) 2 334 73 88
Sản xuất bởi VITAGENIC EURL
Địa chỉ : 50 rue Calmette et Guérin 36120 Ardentes, Pháp.
Điện thoại: +33 (0)2 30 32 13 42

Thương nhân chịu trách nhiệm
nhập khẩu và phân phối sản phẩm:
Công ty TNHH EUROPA VILLAGE
Địa chỉ: 354 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, TPHCM.
Điện thoại: 0908 001 049
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