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Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ

Hỗ Trợ Hạn Chế Nếp Nhăn
Hỗ Trợ Chống Lão Hóa

Hỗ trợ cải thiện cảm giác nóng bừng

Hỗ trợ giảm đổ mồ hôi ban đêm

Hỗ trợ cải thiện rối loạn giấc ngủ và giảm lo âu

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền, mãn kinh 
bao gồm:



Isoflavones ( chiết xuất đậu chẻ ba hoa đỏ)

Chiết Xuất Hạt Nho 

Dầu Hạt Nho 

Canxi Cacbonat

Magie Oxit

Astaxanthin

40mg

20mg

200mg

125mg

66,27mg

3mg

Khởi đầu 1 viên/lần x 2 lần/ngày sau bữa ăn vào buổi sáng 
và buổi tối. 
Để hỗ trợ giảm các triệu chứng vào ban ngày, có thể dùng 
2 viên sau bữa ăn sáng.
Nếu các triệu chứng vào ban đêm tệ hơn, có thể dùng 2 viên 
sau bữa ăn tối.
Liều duy trì: 1 viên/ngày, hoặc theo hướng dẫn của chuyên 
gia y tế.

CÁCH DÙNG

BẢO QUẢN

Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
Phụ nữ trong tình trạng giảm nội tiết tố do cắt bỏ 
buồng trứng, tử cung.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ 
như cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc 
ngủ, lo âu; hỗ trợ hạn chế lão hóa và hỗ trợ cải thiện nếp nhăn.

Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và hỗ trợ hạn chế lão hóa.
Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn 
kinh ở phụ nữ như cảm giác nóng bừng, đổ mồ 
hôi ban đêm, lo âu và rối loạn giấc ngủ.

Lưu ý: Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú & trẻ em.
Tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng nếu bạn đang sử 
dụng hormone thay thế hoặc cần tăng liều.
Để xa tầm tay của trẻ em.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC 
VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH. 

Các thành phần khác: Magnesium stearate, Cellulose microcrystalline, Colloidal silica khan.

SỐ ĐKSP: 9071/2019/ĐKSP   SỐ XNQC :
02

XUẤT XỨ TẠI ÚC

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ

Bảo quản dưới 30 °C, nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

CÔNG DỤNG


