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Thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang sau

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày mới thêm năng lượng

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số:

1



Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

BẢO QUẢN:

CÔNG DỤNG: 

Vitamin PP (Nicotinamid) .................................................... 10 mg

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: 

Phụ Liệu: Chất nhũ hóa (322(i), 901), dầu đậu nành, gelatin, 
chất giữ ẩm (422), chất tạo màu (nâu oxid sắt, (172(i)), chất 
bảo quản (218, 216), hương liệu vanillin, nước tinh khiết 
vừa đủ 1 viên.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bidiplex được sử dụng để hỗ 
trợ bổ sung vitamin trong các trường hợp có nhu cầu 
vitamin cao như: phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ em giai 
đoạn tăng trưởng, người cao tuổi hoặc thể trạng kém, mệt 
mỏi, người làm việc quá sức, suy nhược cơ thể.

Vitamin B2 (Riboflavin)  .......................................................... 3 mg

Liều dùng: Người lớn và trẻ em từ 9 tuổi trở lên: Mỗi lần 
uống 1 viên, ngày uống 2 lần.

THÀNH PHẦN:    

Vitamin D3 (Cholecalciferol) ............................................... 400 IU

Cách dùng: Uống sản phẩm với nước.

Vitamin C (Acid Ascorbic) .................................................... 75 mg

Lưu ý: 
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần 
nào của sản phẩm.

Vitamin A (Retinyl palmitat) ................................................ 500 IU
Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid) ....................................... 2 mg

Người có nhu cầu cao như: Phụ nữ có thai hoặc cho con bú, 
trẻ em giai đoạn tăng trưởng, người cao tuổi hoặc thể trạng 
kém, mệt mỏi, người làm việc quá sức, suy nhược cơ thể.

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

oNơi khô, nhiệt độ không quá 30 C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tel: 0256 3846500 - 3846040 - 3847798
Website: www.bidiphar.com     Email: info@bidiphar.com

Ngày mới thêm năng lượng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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