
Thành phần: Lactobacillus rhamnosus GG (ATC 53103), vitamin D3 (cholecalciferol).  

Phụ liệu: dầu bắp, chất nhũ hóa mono-and diglycerides fat acid. 

Công dụng: Bổ sung lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) và vitamin D3, hỗ trợ giảm 

nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho đường ruột. 

Đối tượng sử dụng: Người bị rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn, dùng thuốc kháng sinh dài ngày với 

các biểu hiện: đầy hơi, táo bón, phân sống, tiêu chảy.  

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Lấy sản phẩm nguyên chất hoặc pha loãng trong chất lỏng 

lạnh hoặc ấm. Chú ý: không trộn với sữa nóng. Sản phẩm có chứa các thành phần tự nhiên có thể 

có lắng cặn hoặc một sự khác biệt về màu sắc và hương vị, cũng từ lô này sang lô khác. Điều này 

không làm hỏng chất lượng và hiệu quả sản phẩm tự nhiên. Lắc đều trước khi sử dụng.  

Lượng dùng: Trẻ em dưới 6 tháng tuổi sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở 

lên và người lớn: 5 -10 giọt/ngày.  

Thận trọng:  

✓ Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

✓ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không thay thế chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành 

mạnh. 

✓ Không dùng quá liều hàng ngày được khuyến nghị. 

✓ Để xa tầm tay của trẻ em 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 250C.  

Sản xuất tại Ba Lan bởi GLOBAL PHARMA CM Sp.z.o.o Berezów 49A đường 26-130 

Suchedniów Ba Lan. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty cổ phần thương mại DALOHA.  

Số 7, ngách 9, ngõ 553, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội. 

Điện thoại: 0912 365 363 

Số XNCB: 9580/2019/ĐKSP 

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

 

Hình ảnh hộp sản phẩm: 

 

 

 

 

                      Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 
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