
CÔNG TY TNHH EKUBERG PHARMAVIỆT NAM 

DỰ KIẾN NỘI DUNG QUẢNG CÁO BÁO, TỜ RƠI, POSTER 

SẢN PHẨM: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:  Morningkids Increase Height 

 Trạng thái: siro 

Nguyên liệu: Mỗi 10 ml chứa  

Canxi (dưới dạng canxi carbonat)  120mg  

Vitamin D3                                   5mcg  

Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat)  7mg  

Vitamin B12      2mcg  

Phụ liệu: Nước, fructose, axit citric, kali sorbate, chất tạo mùi. 

Công dụng: 

- Giúp bổ sung canxi, kẽm, vitamin D3 và B12 cần thiết cho cơ thể. 

- Hỗ trợ duy trì sự phát triển bình thường của xương và răng. 

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

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

Đối tượng sử dụng: - Trẻ em trên 2 tuổi bị thiếu canxi, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm 

phát triển về chiều cao, cân nặng. 

Cách dùng:  Lắc đều trước khi sử dụng. 

Uống 10 ml mỗi ngày. 

Lưu ý: cho trẻ ăn bằng cốc thìa hợp vệ sinh 

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp 

Lưu ý: Để xa tầm tay trẻ em dưới ba tuổi 

Không vượt quá liều khuyến cáo hằng ngày. 

Sản phẩm không thay thế cho chế độ ăn uống đa dạng và lối sống lành mạnh.  

Với nguồn gốc thảo dược tự nhiên và hàm lượng các thành phần, sản phẩm có thể bị lắng 

cặn. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm. 

Số ĐKSP: 5651/2018/ĐKSP 

Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH EKUBERG PHARMAVIỆT NAM 
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Địa chỉ:  B58 đường Nguyễn Thị Định, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội  

Thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất: 

 Sản xuất bởi: ERBEX S.r.l. 

Địa chỉ: BADIA POLESINE (ROVIGO) VIA DEL LAGHETTO 110, ITALIA.. 
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