
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THỰC  PHẨM  BẢO VỆ SỨC KHỎE Colostrononi 
  

 

 

Hỗ trợ bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ 
tăng cường sức đề kháng 
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

COLOSTRONONI 
THÀNH PHẦN: 
Sữa bò non đông khô (chứa các chất dẫn xuất từ sữa) 550mg 
Dịch ép từ quả cây nhàu dạng bột (Morinda citrifalia L) 200mg 
Phụ liệu: Sorbitol, maltodextrin, hương tổng hợp, silicon dioxide, sucralose. 
CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ nâng cao sức 
khỏe. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người cần bồi bổ sức khỏe và người cần tăng sức đề kháng. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
Cách sử dụng: Hòa tan gói hạt trực tiếp trong miệng, không cần nước hoặc trong sữa hoặc trong sữa chua. 
Tốt nhất dùng trong bữa ăn. 
Liều lượng:  
Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên: 1 gói/ngày 
Người lớn: 1-2 gói mỗi ngày 
CẢNH BÁO: 
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
Không dùng quá liều khuyến cáo hàng ngày 
Để sản phẩm cách xa tầm tay trẻ dưới 3 tuổi 
Sản phẩm có thể có chứa polyalcohols: tiêu thụ quá nhiều có thể có tác dụng nhuận tràng. 
Sản phẩm không nên được dùng thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng và một cuộc sống lành 
mạnh 
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 
BẢO QUẢN: nơi khô mát, tránh ánh sáng, tránh ánh sáng 
mặt trời. 
Thương nhân chịu tránh nhiệm và chất lượng sản phẩm: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN ACM VIỆT NAM 
Địa chỉ: Số nhà 106, ngõ 459/82 phố Bạch Mai, Phương 
Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam. 
Điện thoại: 02462934432 
Nhà sản xuất: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a 
Địa chỉ: Phố Berlino, 39-Verdellino (BG), Italia. 
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