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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sắt hữu cơ Vinh Gia 

 

 

Thiếu máu là một trạng thái bệnh lý 

thường gặp, nhất là ở phụ nữ và trẻ em. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn dẫn đến thiếu 

máu trong đó có nguyên nhân là chế độ 

ăn thiếu sắt. 

Khi thiếu máu, thiếu sắt sẽ gây rối loạn 

chuyển hóa hệ cơ, hô hấp tế bào, từ đó 

ảnh hưởng đến sự phát triển và trí thông 

minh của trẻ, đến quá trình sản xuất thân 

nhiệt. Ở phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ 
đang phát triển thì nhu cầu sắt tăng. 

Những trường hợp viêm loét đường tiêu 

hóa, giun tóc, giun móc, trĩ, rong kinh 

cũng là nguyên nhân gây thiếu máu, 

thiếu sắt. Cơ thể bị mất máu hoặc thiếu 

các yếu tố tạo sắt cũng là nguyên nhân 

gây thiếu máu (Theo cuốn sách Bệnh học Nội khoa tập 2, NXB Y học năm 2016 và 

cuốn sách Giải phẫu bệnh học, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2015). 

Thấu hiểu nhu cầu bổ sung sắt, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sắt hữu cơ Vinh Gia của 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia với thành phần chính là sắt hữu cơ được 

nhập khẩu từ Mỹ; ngoài ra, sản phẩm còn chứa Acid Folic, Vitamin B12, Kẽm oxyd 

(dạng nano) và Vitamin E. 

Công dụng: Giúp bổ sung sắt (dạng hữu cơ), hỗ trợ giảm nguy cơ và triệu chứng do 

thiếu máu, thiếu sắt.  

Đối tượng sử dụng: 

Người bị thiếu máu, thiếu sắt do mất máu, do chế độ ăn thiếu sắt, do kém hấp thu sắt, 
phụ nữ bị rong kinh, rong huyết, phụ nữ mang thai có nhu cầu cần bổ sung sắt. 

Thành phần: 

Novomin NutraPure Ferrous Fumarate (dưới dạng sắt hữu cơ): 90,625 mg (tương 

đương 29mg sắt nguyên tố) 

Acid folic: 400mcg 

Vitamin B12: 2mcg 

Vitamin E: 12 UI 

Kẽm Oxyd (dạng nano) 6,25 mg 

Dầu mè đen: 200 Mg 

Liều dùng:   
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Mỗi ngày uống 1 viên, sau bữa ăn 

Đối với phụ nữ mang thai, cho con bú: Nên dùng từ khi có ý định có thai, duy trì 

suốt thai kỳ và kéo dài đến ít nhất là sau sinh 1 tháng. 

Trường hợp bị thiếu máu: Mỗi đợt dùng từ 2-4 tháng. 

Để phòng tránh thiếu máu, thiếu sắt: Mỗi tháng uống 10-15 viên, nên dùng hàng 

tháng. 

Lưu ý:  

Dừng uống nếu mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm. Không uống 

sản phẩm khi đói tránh gây kích ứng; Không uống nưóc chè, sữa, cà phê ngay sau 

khi uống thuốc vì làm giảm hấp thu sắt. 

Nên uống vitamin C hoặc ăn uống các trái cây giàu Vitamin C như cam, quýt, 

bưởi,… sau khi uống viên bổ máu để giúp tăng hấp thu chất sắt tốt hơn 

Sản phẩm chứa sắt hữu cơ và bổ sung dầu mè đen nên không gây táo bón khi sử 

dụng 

 

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

 

Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm. Lọ 30 viên nang mềm. 

 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm, tiếp thị và phân phối bởi: Công ty cổ 

phần dược phẩm Vinh Gia 

Địa chỉ: 116 Trần Bình – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội 

VP giao dịch: Số 9, đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.5376763 (máy lẻ 108) – 0904.75.8181 – 

02439.959.969 – 02439. 978.898 

Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm USAPHA – Địa chỉ: 

Đường TS11, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh – ĐT: 

0222 3734338 
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