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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. Xuất bản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng, tờ rời, tờ gấp, tài liệu dạng sách.

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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Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ   Pre-VIPTEEN 3  

Giúp phát triển chiều cao và trí não cho thế hệ tương lai 

 

3 tác dụng, hỗ trợ:   

Phát triển chiều cao -  Phát triển trí não - Bảo vệ mắt 

Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên để: 

- Hỗ trợ tăng chiều cao, phát triển trí não và bảo vệ mắt. 
- Giúp phòng và cải thiện tình trạng còi xương. 
- Giúp xương và răng phát triển chắc khỏe.  

 

 

Mỗi gói cốm chứa:  

Menaquinon-7 (MK7) 1.25 mcg 

Vitamin D3 300 UI 

Calci Carbonat (dạng nano)  250 mg 

Kẽm Oxyd (dạng nano)     1 mg 

Magiesi oxyd  125 mg 
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Acid folic 300 mcg 

DHA    11 mg 

EPA     2 mg 

Taurine 400 mg 

Cao Bilberry (25% Anthocyanidin) 50 mg 

FOS 250 mg 

Và một số thành phần khác như đường, hương cam vừa đủ một gói 

Công dụng giúp:  

- Bổ sung Calci và các dưỡng chất thiết yếu nhằm hỗ trợ phát triển chiều cao, 
trí não và bảo vệ mắt cho trẻ em đang phát triển. 

- Phòng và cải thiện tình trạng còi xương cho trẻ.  

- Giúp xương và răng phát triển chắc khỏe.  

Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên: 

- Trẻ  đang phát triển, cần hỗ trợ phát triển chiều cao, trí não và bảo vệ mắt 

- Trẻ đang trong thời kỳ mọc răng và thay răng. 

- Trẻ bị còi xương, chậm lớn, gãy xương, hư hỏng răng. 

Cách dùng: Khi cho trẻ uống có thể pha với nước, sữa hoặc trộn với thức ăn đặc 
như sữa chua, váng sữa, hoa quả xay, cháo, bột. 

- Trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi: Uống mỗi lần 1 gói, ngày 1-2 lần. 

- Trẻ từ 5-9 tuổi: Uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần. 

Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. 

Nên sử dụng thành đợt từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả cao. Có thể sử dụng hàng ngày 
và thường xuyên để thu được kết quả cao nhất. 

Để đạt hiệu quả tối đa, cần kết hợp với việc ăn uống đủ dưỡng chất, sinh hoạt điều 
độ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. 
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Trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi nên hỏi thêm ý kiến của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh 
dưỡng trước khi sử dụng. 

Lưu ý khi sử dụng: Sản phẩm có bổ sung vitamin K2 (MK7) nên hỏi ý kiến bác sĩ 
khi đang dùng thuốc chống đông máu (như Warfarin, Coumadin, Herparin), hoặc 
các thuốc khác, hoặc khi đang mắc một bệnh khác. 

Sản phẩm là sự lựa chọn thông minh dành cho các thế hệ tương lai do: 

- Chứa đa dạng các thành phần cần thiết hỗ trợ phát triển chiều 
cao, trí não và bảo vệ mắt, đó là:  MK7, vitamin D3, Calci, 
kẽm, Magie, Acid folic, DHA, EPA, Taurin, Cao Bilberry, 
FOS. 

- Trong đó, Calci carbonat và Kẽm Oxyd dạng nano giúp dễ 
hấp thu. 

Sản phẩm phân phối bởi : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA 

Địa chỉ : 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, thành phố Hà nội. Điện thoại:   
0439.978.898 

Sản xuất tại :  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM 

Địa chỉ : Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà nội 

Điện thoại:   0435.841.213                               Fax: 0435.840.788  

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 
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