THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SuperMaxGO ®

GMP

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên SuperMaxGO chứa:
Vitamin A (Retinyl acetat) .............................................. 1.000 UI
Vitamin E thiên nhiên (D-alpha-tocopheryl acatat) .......... 100 UI
Superberry extract ........................................................... 25 mg
Natri chondroitin sulfat ..................................................... 12 mg
Kẽm gluconat .................................................................. 2,5 mg
Lutein .............................................................................. 2,5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) ....................................................... 1 mg
Zeaxanthin ...................................................................... 0,5 mg
Selenium (men tăng sinh từ selenium) ............................. 4 mcg
Phụ liệu: Lecithin, sáp ong, dầu đậu nành, gelatin, glycerin,
vanilin, titan dioxyd, lysine hydrochlorid, acid citric anhydrous, đỏ
ponceau 4R, FD&C red no. 3 và FD&C yellow no.6 vừa đủ 1 viên.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm.
Chai 30 viên nang mềm.
CÔNG DỤNG:
Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt sáng khỏe,
hỗ trợ bảo vệ mắt, giúp giảm nguy cơ: thoái hóa điểm vàng, đục
thủy tinh thể. Hỗ trợ làm giảm khô mắt, mỏi mắt, nhức mắt.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác
dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Người mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ, người có nguy cơ đục thủy
tinh thể, thoái hóa điểm vàng, suy giảm thị lực.
- Người đọc sách báo nhiều, làm việc thường xuyên với máy tính
có hại cho mắt.
CÁCH DÙNG:
Người lớn và trẻ em trên 8 tuổi: uống 1 viên x 2 lần/ngày.
CẢNH BÁO SỨC KHỎE:
- Không nên dùng cho những đối tượng cần tạo tân mạch như: trẻ
em dưới 8 tuổi; phụ nữ có thai hay đang trong thời kỳ cho con bú;
những người mới trải qua phẫu thuật lớn, tai biến về tim mạch, bị
bỏng ở diện rộng.
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm.
HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Hạn sử dụng in trên bao bì.
BẢO QUẢN: không quá 30OC, tránh ẩm và ánh sáng.
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Cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về hàng hoá:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Hotline: 1800 555 535
E-mail: imp@imexpharm.com
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

