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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VINH GIA 
(Adenosine ≥50mcg/100g) 

 

 
Thành phần cấu tạo: 

Mỗi viên chứa:  

- Nguyên liệu: Đông trùng hạ thảo (Cordyceps) 500mg. 

- Phụ liệu: Tinh bột, lactose, talc, magnesium stearate, gelatin vừa đủ 01 viên. 

 

Sản phẩm có chứa các hoạt chất quý như Adenosine (hàm lượng ≥ 45 mcg/viên), 
Cordycepin (hàm lượng ≥ 1000 mcg/viên và Polysacharide (hàm lượng ≥ 50 
mcg/viên) 

Sản phẩm có các chi tiêu an toàn và hàm lượng kim loại nặng trong giới hạn an 
toàn thực phẩm theo quy định của Nhà nước. 

Công dụng: Hỗ trợ bổ phế, Hỗ trợ bổ thận, Hỗ trợ ích tinh tủy, Hỗ trợ tăng 
cường sức khỏe, Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. 

Đối tượng sử dụng:  

Mọi lứa tuổi đều dùng được 

- Người mắc các bệnh mạn tính về tim mạch, gan, thận, đường hô hấp, đái tháo 
đường, có khối u; 

- Người phế khí yếu hay ho, ho lao, gầy yếu, mệt mỏi, thần kinh suy nhược, sinh 
lý yếu; 

- Người muốn tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng & phòng các bệnh 
mạn tính. 

Liều dùng: Uống trước ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 01 giờ. 

- Người bình thường: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần 

- Người bệnh: Uống 2-3 viên/lần, ngày 2 lần. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. 

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 
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Chất liệu bao bì: Viên nang đóng trong lọ nhựa PETE hoặc lọ thủy tinh, màng 

nhôm, bên ngoài là hộp carton đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực 

phẩm.  

Thời hạn sử dụng: 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.  

Hướng dẫn bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 
30độC, để xa tầm tay của trẻ em. 

 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO 
NANOFRANCE 

Địa chỉ: Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội 

Điện thoại : 024. 6259 6889          Fax: 024.6259 6889 

 

Chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh 
Gia 

Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Số đăng ký: 888/2018/ĐKSP do cơ quan y tế cấp ngày 03 tháng 04 năm 2018. 

 

 


