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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OMEGA 3 VINH GIA
  

 

Nguyên liệu dầu cá tinh chế chứa DHA và EPA được nhập khẩu từ Na Uy 

 

• Thành phần: Dầu cá tinh chế 320 mg trong đó chứa: DHA 150 mg, EPA 45 mg 

Thành phần khác (Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, ethyl vanilin, nipagin, 

nipasol vừa đủ 1 viên. 

Công dụng: 

Bổ sung DHA và EPA cho cơ thể, hỗ trợ giúp tăng khả năng chống ô-xy hóa, hỗ trợ 

phát triển não bộ cho trẻ nhỏ, hỗ trợ duy trì sức khỏe mắt, tim mạch, da. 

• Đối tượng sử dụng: 

Người bị khô mắt, mỏi mắt, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh có hại từ thiết 

bị điện tử; người có nguy cơ bị mỡ máu cao, xơ vữa động mạch; người cần bổ sung 

Omega 3 để duy trì sức khỏe mắt, da. 
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• Cách dùng: 

Trẻ em từ 2 đến 8 tuổi: Ngày uống 1 viên ( có thể dùng cho bé nuốt hoặc nhai được 

viên) 

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 viên chia 2 lần. Nên uống sau 

các bữa ăn. Nên dùng liên tục hàng ngày hoặc dùng thành từng đợt, mỗi đợt từ 3-6 

tháng. 

Lưu ý:  

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm; trẻ em 

trước khi sử dụng phải hỏi ý kiến của chuyên gia để được tư vấn. 

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

• Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện thường, để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, tránh xa 

tầm tay trẻ em.  

Chịu trách nhiệm và phân phối bởi:   

• CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VINH GIA 

Địa chỉ: Số 116 Trần Bình, Tập thể viện 19/8, P. Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Địa chỉ giao dịch: Số 09 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. Điệnthoại: 0243.537.6763/64 

• Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược phẩm Usapha 

Địa chỉ: Đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh. 


