THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

http://vitanutrics.vn
THÀNH PHẦN CÓ

Cỏ Bống - Horseweed powder (Erigeron Canadensis)
Râu dê - Meadowsweet powder (Filipendula Ulmaria)

Hỗ trợ kháng viêm,
Hỗ trợ giảm đau khớp
do gout

Chú ý: thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
ĐKCB: 7384/2018/ĐKSP

Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo
số: 00179/2019/ATTP/XNQC

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Thành phần 6 viên nang cứng chứa:
Cỏ Bồng - Horseweed powder
(Erigeron Canadensis) (49.2%) ..................900 mg
Râu dê - Meadowsweet powder
(Filipendula Ulmaria) (48.2 %)....................882 mg
Phụ liệu: hydroxypropyl methyl cellulose,
magnesium stearate, silica vừa đủ 06 viên.
Đóng gói : Hộp 180 viên
Hướng dẫn sử dụng :
Công dụng: Hỗ trợ kháng viêm,
hỗ trợ giảm đau khớp do gout.
Đối tượng sử dụng: Người bị thấp khớp, viêm khớp.
Cách dùng : Uống 4-6 viên/ngày cùng 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.
Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất,
số lô và HSD in trên bao bì sản phẩm.
Không sử dụng hàng quá hạn sử dụng
Không dùng quá liều trong một ngày
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

ĐKCB: 7384/2018/ĐKSP

