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3564/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe VMP Good
Bone1

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. Quảng cáo trên xuất bản phẩm, tờ rời, tờ gấp, sản phẩm in.

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VMP Good Bone   

Thành phần cấu tạo 

Mỗi viên VMP Good Bone chứa: 

Canxi hydroxyapatit nano...............................320mg  

Cao Dâm dương hoắc………..........................75mg  

Vitamin K1......................................................8mcg 

Vitamin D3......................................................3mcg  

Phụ liệu: chất chống đông vón – talc, magnesi stearat, avicel 101, eragel. 

- Công dụng:  

Hỗ trợ bổ sung canxi và vitamin D3 hỗ trợ xương chắc khỏe,  

Hỗ trợ giúp giảm tình trạng loãng xương ở người lớn do thiếu canxi. 

- Đối tượng sử dụng: 

Người có nhu cầu canxi cao, người loãng xương hoặc có nguy cơ bị loãng xương: phụ 

nữ mãn kinh, tiền mãn kinh, người cao tuổi. 

- Cách dùng: 

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên.  

Uống liên tục ít nhất 30 ngày để có hiệu quả. 

Chú ý: 

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

Không sử dụng VMP Good Bone cho người sỏi canxi, người mẫn cảm với bất kỳ thành 

phần nào của sản phẩm. Thận trọng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PP/HDPE/PET/thủy tinh đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Quy cách đóng gói:      

Hộp 30 viên, 60 viên, 90 viên, 120 viên, 150 viên, 180 viên. 

Thời hạn sử dụng 
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36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì của 

sản phẩm. 

Hướng dẫn bảo quản 

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30oC. 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh – Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Hà 

Nội.  

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC 

CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024.3817.2686 
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