
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nhà sản xuất:
Baxco Pharmaceutical, Inc.
Irwindale, CA 91010, USA

Công dụng 
- Cung cấp các chất hoạt chất có tác dụng bảo vệ mắt, chống 
lão hóa, chống ánh sáng xanh.  
- Giúp phòng chống bệnh thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh 
thể, bệnh lý võng mạc, tăng nhãn áp (glaucoma), bệnh khô 
mắt.  
- Giúp tăng và duy trì khả năng thị lực.

Đối tượng sử dụng:
- Nguời bị suy giảm thị lực do lão hóa, người lớn tuổi, 
học sinh, sinh viên và người hay đọc sách báo hay sử 
dụng máy tính nhiều.  
- Nguời bị bệnh lý võng mạc do tiểu đường hay cao huyết 
áp.

Cách dùng: 
Nguời lớn, uống mỗi ngày 1 viên, tốt nhất trong bữa ăn 
hoặc theo sự hướng dẫn của Bác sĩ.  
   

Quy cách: 30 viên/ lọ; 60 viên/ lọ; 100 viên/ lọ.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  

Lưu ý: phụ nữ có thai, cho con bú hoặc đang dùng các thuốc khác 
hoặc đang bị bệnh cần tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi dùng. 
Không tiếp tục sử dụng hoặc gặp Bác sĩ tư vấn nếu có xảy ra tác 
dụng nào ngoài ý muốn. 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC ĐÔNG TÂY DƯỢC 

TRÊN TOÀN QUỐC

Thông tin chi tiết sản phẩm xin liên hệ
Nhà phân phối:

Công ty TNHH Dược Phẩm Việt Ích Phú
EE12 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Q.10, 

Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3868 3484 - 85 - 86  Fax: (08) 3868 3487

Email: vietichphu@gmail.com

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm số:

35755/2016/ATTP-XNCB cấp ngày 21/12/2016

Thành phần cho 01 viên                                  
Lutein  20 mg 
Vitamin A (Retinyl Palmitate)  3,500 IU 
Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) 8 IU 
Zinc  5 mg 
Dầu cá (Fish Oil)  10 mg 
Chiết xuất Việt quất (Blueberry Extract) 1 mg 
Chiết xuất Việt quất (Bilberry Extract)  1 mg 
Chiết xuất hạt nho (Grape seed Extract) 1 mg 
Thành phần phụ: dầu dậu nành, Gelatin, Glycerin, nước 
tinh khiết, Lecithin, sáp ong, màu caramel. 

Compound Lutein

Sản phẩm Mỹ


