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29624/2016/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh
Bio4STOP1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.
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Hỗ trợ giảm
TIÊU CHẢY

ProbioticsMEN VI SINH

Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Hỗ trợ ổn định tiêu hóa

Giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất
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Cách dùng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

+844 3552 6569

Bổ sung lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh 
đường ruột, giúp phòng ngừa và giảm các 
triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn 
đường ruột như ỉa chảy, táo bón, đi ngoài 
phân sống sau vài giờ sử dụng. Giúp ổn định 
tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, 
cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Người bị loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu 
hóa, tiêu chảy do dùng thuốc kháng sinh, hóa 
trị liệu, ngộ độc thực phẩm.

- Người lớn và trẻ em từ 12 tháng tuổi trở 
lên: để bổ trợ ăn uống, cải thiện hệ vi khuẩn 
ở ruột và phòng ngừa tiêu chảy, ngày dùng 
1-2 gói. Khi tiêu chảy dùng 2-4 gói/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tháng tuổi: ngày dùng 1-2 
gói ( nửa liều người lớn )
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tháng 
tuổi: hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế 
trước khi dùng.

- Bio4STOP có thể dùng trước hoặc sau bữa 
ăn, sẽ có hiệu lực sau vài giờ sử dụng, có thể 
dùng kèm với nước hoặc không.
- Sản phẩm này không phải là thuốc, không 
thay thế thuốc chữa bệnh.
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