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công bố
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
VIPTEEN

3259/2020/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Trên xuất bản phẩm
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Trần Việt Nga

20.04.16.1014.DKQC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIPTEEN

Vipteen chứa Calci Carbonat (dạng nano), vitamin D3, MK7 cùng đa dạng các
khoáng chất và hoạt chất sinh học cần thiết như Kẽm oxyd dạng nano, Magnesium
Oxide, Chelate Boron amino acid, Manganese gluconate, Đồng gluconate, DHA và
Natri chondroitin sulphate…
Thành phần Mỗi viên nang cứng 520mg chứa:
Calci Carbonat (dạng nano) ........................................................................................ 100 mg
Magnesium Oxide ...................................................................................................... 100 mg
Natri chondroitin sulphate.............................................................................................25 mg
Vitamin B1 .................................................................................................................. 25 mg
Horsetail Extract (Equisetum Arvense) ( chiết xuất cỏ đuôi ngựa) ............................. 12,5 mg
DHA .............................................................................................................................15 mg
Manganese gluconate .................................................................................................... 5 mg
Vitamin B6 .................................................................................................................. 2,5 mg
Copper Gluconate (Đồng gluconate) .............................................................................. 2 mg
Zinc Oxide nano (Kẽm oxyd dạng nano) ......................................................................1,7mg
Chelate Boron amino acid.......................................................................................... 0,45 mg
Menaquinon-7 (MK7)................................................................................................. 10 mcg
Acid Folic ................................................................................................................. 250 mcg
Vitamin D3 ................................................................................................................. 150 IU
Thành phần khác: lactose monohydrat, PVP K30, magnesi stearat, ethanol 96%. vừa đủ 1
viên.

Công dụng:
− Giúp bổ sung canxi, vitamin D, MK7 (vitamin K2), hỗ trợ xương răng chắc khỏe.
− Hỗ trợ giúp phát triển chiều cao và hỗ trợ hạn chế nguy cơ còi xương, thấp còi.
Đối tượng sử dụng:
− Thanh thiếu niên và trẻ em từ 9 tuổi trở lên, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Trẻ
còi xương, thiếu Canxi, vitamin D.
Cách dùng:
− Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần (sáng/ chiều).
− Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
− Nên sử dụng thành từng đợt từ 3-6 tháng để có kết quả tốt.
− Có thể sử dụng hàng ngày và thường xuyên để thu được kết quả tốt
− Để đạt kết quả tốt, cần kết hợp với việc ăn uống đủ dưỡng chất, sinh hoạt điều độ, tập
thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.
Chú ý: Sản phẩm có Vitamin K2 (MK7) nên hỏi ý kiến nhân viên y tế hoặc dinh dưỡng khi
sử dụng cùng với loại thuốc khác (như thuốc chống đông máu…). Không sử dụng cho
người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

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

Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa
− Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM
Địa chỉ: KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
− Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
Địa chỉ: Số 116 Trần Bình, Tập thể viện 19/8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 09 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024-35376763/64/19001259

