
Nội dung xin quảng cáo  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Ăn ngủ ngon Happy Health Maxx 

Hỗ trợ ăn ngon miệng  

Hỗ trợ ngủ ngon giấc 

Hỗ trợ ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn  

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 

Thành phần Cao nữ lang (valerian extract 0.8% Nhập khẩu từ Nexira, Pháp) 

Bạn có thể tham khảo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Ăn ngủ ngon Happy Health Maxx: 

Thành phần: 

L-Lysine hydrochloride: 350mg 

Magnesium gluconate: 100mg 

Cao bình vôi (stephania glabra extract): 50mg 

Cao bach quả (ginkgo biloba extract): 40mg 

L- arginin hydrochloride: 32mg 

L- Tryptophan: 25mg 

Sữa ong chúa: 20mg 

Kẽm gluconate (tương ứng Kẽm 1,7mg): 12mg 

Bột đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis): 10mg 

Vitamin B1 (thiamine mononitrat):10mg 

Vitamin B6 (pyri doxine hydrochloride): 5mg 

Cao nữ lang (Valerian extract 0.8%" Nexira, Pháp): 20 mg 

Melatonin 2,9 mg 

Phụ liệu: dầu đậu nành, dầu cọ, carboxyl, Gelatin, chất nhũ hóa ( lecithin, sáp ong), chất giữ ẩm 

(Glycerin, sorbitol), nước tinh khiết, Ethanol 96%, chất bảo quản ( Nipagil, Nipasol), hương liệu tổng 

hợp, màu tổng hợp vừa đủ 2 viên 

Công dụng: 

- Hỗ trợ bồ bổ cơ thể , hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ ăn ngon miệng, hỗ trợ ngủ ngon giấc. 

- Hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 

Đối tượng sử dụng:  

- Người căng thẳng thần kinh gây khó ngủ, người mất ngủ, ngủ không sâu giấc.  

- Người suy nhược cơ thể, ăn uống không ngon miệng, mệt mỏi, người già  gầy yếu, người mới ốm 

dậy trong thời kỳ dưỡng bệnh cần bồi bổ tăng cường sức khỏe, người hay ốm do sức đề kháng 

kém. 

Khuyến cáo : Không sử dụng sản phẩm khi đang lái tàu xe, người mẫn cảm với bất kỳ thành nào của 

sản phẩm, trẻ chưa đến tuổi dậy thì không dùng. 

Cách dùng: 

- Uống 2 viên/ lần, ngày uống 1 lần, uống sau ăn tối hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng 

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH 

Địa chỉ : Số nhà 67, ngõ 96 Đại từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

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

bệnh 

                Không dùng cho người nào mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm      

Tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng 


