
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh
Người mắc hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, phụ nữ 
mang thai cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: 
Công ty TNHH ROBINSON PHARMA USA
Địa chỉ: 63A Lạc Long Quân , Phường 10 , Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh 
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH Thảo dược Thanh Hằng
Địa chỉ: Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang
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Học sinh, sinh viên bị căng thẳng mệt 
mỏi trong thời kì ôn thi.

Người làm việc trí óc cần  tập trung.

Người bị suy nhược thần kinh
Ðau đầu, hoa mắt, chóng mặt, 
ù tai do thiểu năng tuần hoàn não.
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