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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0435576151

1281/2018/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe
MAGCALDI1

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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00579/2018/XNQC



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Magcaldi
Thành phần cấu tạo: Mỗi viên nén bao phim gồm:

Calcium citrate tetrahydrate: 1,1862g       (tương đương. Canxi 250mg )
Magnesium oxide – heavy: 132,67mg      (tương đương. Magnesium  80mg) 
Colecalciferol: 6,2mcg                              ( tương đương. vitamin D3 250 IU)
Không chứa trứng, sản phẩm cá, men, đậu phộng, gluten, đậu nành, hương liệu, 
chất làm ngọt và chất bảo quản.

 Công dụng:
Bổ sung canxi, magiê và vitamin D3, tăng khả năng hấp thu canxi, hỗ trợ xương, 
mô và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phòng ngừa loãng xương ở người lớn và còi xương ở 
trẻ em. Hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương.
Đối tượng sử dụng: Người lớn và Trẻ em từ 6 tuổi trở lên.
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

- Không nên dùng các vitamin bổ sung để thay thế chế độ ăn uống cân bằng. 
- Tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ nếu có phản ứng lạ khi dùng sản phẩm hoặc bệnh 
không tiến triển tốt.
- Không sử dụng sản phẩm nếu dị ứng với bất kì thành phần nào.
- Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.
- Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cách dùng: 
- Trẻ từ 6-9 tuổi: 1 viên/ngày. 
- Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn (bao gồm phụ nữ có thai và cho con bú): 1-2 
viên/lần, 2 lần/ngày trong hoặc sau khi ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sỹ.
Khối lượng viên: 1737,5 mg/viên ± 7,5%. 
Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
Số lô sản xuất, ngày sản xuất và ngày hết hạn: ghi trên bao bì gốc sản phẩm
 Bảo quản: o

 Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 C, nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp. 
Phòng chống ẩm.
Xuất xứ: Australia
Sản xuất bởi: SPHERE HEALTHCARE PTY LTD
Địa chỉ: 12 Church Road Moorebank NSW 2170 Australia

Sản phẩm của: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty. Ltd.
Địa chỉ: Level 28, No. 303 Collins Street, Melbourne VIC 3000, AUSTRALIA

Nhập khẩu và phân  phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 4, Tòa nhà Home City tại số 177, tổ 51 phố Trung Kính, 
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 35576151

Số ĐKSP: 1281/2018/ĐKSP
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Magcaldi

Bổ sung canxi, magiê và vitamin D3, tăng khả năng 

hấp thu canxi, hỗ trợ xương, mô và răng chắc khỏe. 

Hỗ trợ phòng ngừa loãng xương ở người lớn và   

còi xương ở trẻ em. 

Hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương.
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Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
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Số giấy xác nhận NDQC:
Ngày in tài liệu:

Số HS: 00579/2018/XNQC
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