
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
FORMULA 4 N.V.M.N.
Sản phẩm Formula 4.N.V.M.N bổ sung các 
vitamin A, E và C, hỗ trợ tăng cường sức đề 
kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa.

Thành phần: Taurine (260 mg); L-ascorbate (180 mg); DL-alpha tocopheryl acetate (80 
mg); A-xit α-lipoic (20 mg); Retinyl acetate (10 mg); Bao nang (Gelatin, 100 mg).

500020

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), tránh ánh nắng mặt 
trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Quy cách bao gói: 120 viên/lọ 650 mg/viên.
Xuất xứ: Liên Bang Nga.
Chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế; 
Đ/c: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 
024.3783.5865

Đối tượng: Người lớn cần bổ sung vitamin A, E và C
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng một (1) viên kết hợp với uống 
nhiều nước



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SEBER
Thành phần thảo dược từ thiên nhiên hỗ trợ 
hạn chế tình trạng khó chịu trong giai đoạn 
mãn kinh và tiền mãn kinh ở nữ giới

Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng hai (2) viên trong khi ăn.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho phụ nữ trong giai đoạn 
tiền mãn kinh và mãn kinh.

Thành phần:  Chiết xuất lá cây Xô thơm (Salvia officinalis, 400 mg); Chiết xuất Cỏ Xạ 
hương (Thymus serpyllum, 65 mg); Chiết xuất lá cây Hổ nhĩ (Bergenia crassifolia, 35 mg); 
Bao nang (100 mg).
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Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), tránh ánh nắng mặt 
trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Quy cách bao gói: 60 viên/lọ, 600 mg/viên.
Xuất xứ: Liên Bang Nga.
Chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế; 
Đ/c: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024.3783.5865



THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT
(SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO VẬN ĐỘNG 

VIÊN THỂ HÌNH)

Multicomponent hi-grade protein 
Siberian Super Natural Sport

Sản phẩm với thành phần kết hợp giữa các protein với 
tỷ lệ khác nhau, giúp bổ sung protein, axít amin hỗ trợ 
phát triển cơ bắp cho người tập thể hình.

Hướng dẫn sử dụng: Trộn, khuấy đều 1 gói sản phẩm cùng 30ml sữa 
không béo (hoặc 150ml sữa 1,5%+150 ml nước). Uống mỗi lần trước hay 
sau tập luyện dưới dạng bổ sung cho chế độ ăn uống hay thay thế một 
trong những cách cung cấp thực phẩm. Khuyên sử dụng thường xuyên 
trong một khoảng thời gian vận động chân tay bất kỳ ở cường độ nào.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn, người tập thể hình có 
nhu cầu phát triển cơ bắp. Không sử dụng với người có mẫn cảm với 
thành phần sản phẩm.

Thành phần: Trong 1 gói 30g có: Protein sữa cô đặc (casein) Promilk kappa 
optimumTM (24 g), Bột ca cao tự nhiên (2,25 g), Hydrolysate of whey 
protein Prodiet hydrolisate S25TM (1,2 g), Hỗn hợp Amino acid BCAA 
Aminoblast® by GlanbiaTM (1,2 g), Whey protein isolate Prodiet 90STM 
(1,2 g), Chiết xuất lá ngọt (Stevia) Sweta® (0,15 g).

500466

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm 
tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Quy cách bao gói: 30g (±7,5%)/gói bột x15 gói/hộp.
Xuất xứ: Liên Bang Nga.
Chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế; 
Đ/c: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024.3783.5865




