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Điện thoại: 02437730777

7026/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Men vi sinh
BIFINA R1

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 vật thể di động, vật thể cố định, poster, banner, pano, tờ rơi,
internet, website, tài liệu, hội thảo, hội nghị.

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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Bifina No1  

  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Men vi sinh Bifina R   

Men vi sinh bán chạy số 1 Nhật bản   

Từ công ty Morishita Jintan 125 năm tuổi, thành lập năm 1893 của Nhật bản   

* Men vi sinh Bifina là sản phẩm men vi sinh có chứa lợi khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus 

bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996 - Theo thống kê và công bố của công 

ty Nghiên cứu thị trường  FUJI KEIZAI Nhật Bản  

Bifina R bổ sung vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa  

Dành cho người Viêm Đại Tràng, Rối Loạn Tiêu Hóa  
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Đối tượng sử dụng:  

- Người bị Viêm đại tràng  

- Rối loạn tiêu hóa - Chướng bụng đầy hơi  

- Hấp thu kém, ăn không tiêu  

- Uống thuốc kháng sinh kéo dài  

  

1. THÀNH PHẦN:  

Men vi sinh Bifina có công thức 3 trong 1  Sản phẩm chứa: Lơi khuẩn Bifidobacterium: 2,5 tỷ, 

Lợi khuẩn Lactobacillus: 1 tỷ và thức ăn cho lợi khuẩn (prebiotic ) oligosaccarid 0.03 g  

  

2. CÔNG DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG  

Công dụng: Bổ sung lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, 

đại tràng.  

 Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn bị rối loạn tiêu hóa , chướng bụng, đầy 

hơi,dùng kháng sinh kéo dài, viêm đại tràng, chức năng tiêu hóa kém, hấp thụ kém, ăn không tiêu 

do loạn khuẩn đường ruột.  

  

3. CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN CỦA CÔNG TY MORISHITAN JINTAN TỪ NHẬT BẢN  

Men vi sinh Bifina R của Nhật Bản sử dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC 

(Seamless Micro Capsule) đã được cấp bằng sáng chế, phương pháp này giúp bao bọc, bảo vệ lợi 

khuẩn Bifidobacterium (bifido) và lactobaccilus là hai loại lợi khuẩn chính của đường ruột, trong 

các viên nang hình cầu, vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt, do đó công nghệ này giúp 

đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại 

tràng, với tỉ lệ sống sót cao. Nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản, được sản xuất bởi Công ty Dược 

phẩm lâu đời, thành lập năm 1893, 125 năm tuổi của Nhật bản Morishita Jintan. 

4. Vì sao men vi sinh Bifina R có tác dụng hỗ trợ tốt cho người Viêm đại tràng và rối loạn 

tiêu hóa ?  

Men vi sinh Bifina R nhờ phương pháp SMC đưa được hai loại lợi khuẩn chính của đường ruột 

là Bifidobacterium và Lactobaccilus vào ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống cao giúp bổ sung được 

lợi khuẩn đến ruột, hỗ trợ giảm các triệu trứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng hiệu quả.   

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: trẻ em 3 tuổi trở lên: 01 gói/ngày. Người lớn: 1-3 gói/ngày. 

Không nhai, chỉ nuốt,dùng ngay sau khi mở gói.   

- Chú ý: Để đạt hiệu quả cao khi dùng Bifina R, cần chú ý khi sử dụng  

Không nhai, chỉ nuốt, dùng ngay sau khi mở gói. Uống với nước nguội Không dùng nước 

ấm, nóng, để tránh làm hỏng màng bảo vệ lợi khuẩn trong các viên nang, giảm hiệu quả sử 

dụng của sản phẩm  

- Uống nhiều nước 6-8 ly lớn 250ml/ ngày, uống từng ngụm nhỏ rải rác trong ngày  

- Tẩy giun sán trước khi dùng sản phẩm (trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu dùng Bifina R, 

nếu chưa tẩy giun sán cần tẩy)  
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- Nếu uống Kháng sinh trong quá trình sử dụng Bifina R thì cần uống Bifina R sau khi uống 

kháng sinh 3 tiếng.  

  

  

6. XUẤT XỨ: - CÔNG TY MORISHITAN JINTAN TỪ NHẬT BẢN 

  

- Nhập khẩu và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Thế hệ mới Châu Á Địa 

chỉ: Lô 05-M1, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

  

- Phân phối: Công ty TNHH Ecopath Việt Nam.   

Địa chỉ: 35A , ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 73 04 69 69   

  

  

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY  

THẾ THUỐC CHỮA BỆNH  
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