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7030/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe LIQUID
CALCIUM1

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 trong hội nghị, hội thảo

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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LIQUID CALCIUMThực phẩm bảo vệ sức khỏe

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
Lọ nhựa chứa 120 viên
THÀNH PHẦN CHÍNH (cho 02 viên)
 Vitamin D3                              200 IU
 Canxi (as Calcium carbonate) 600 mg
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Người bị loãng xương, người cao tuổi, người cần bổ sung canxi, 
vitamin  D, phụ nữ mang thai và cho con bú cần bổ sung canxi.
CÁCH DÙNG
Người lớn ngày uống 2 viên trong bữa ăn

Lưu ý:
Ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu có bất kỳ 
phản ứng bất lợi xảy ra. Không sử dụng nếu dấu niêm phong bị mất 
hoặc không có.

Bổ sung canxi, vitamin D cần thiết cho cơ thể giúp hỗ trợ xương 
và răng chắc khỏe, giúp hỗ trợ giảm loãng xương ở người lớn

Sản xuất: NU-HEALTH PRODUCTS COMPANY
20875 Currier Road, Walnut, CA 91789, Hoa Kỳ
Nhập khẩu & Phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA
Lô B7&B8, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: (024) 77721999

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