Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

IRON and FOLIC ACID

Bổ sung các vitamin
và khoáng chất thiết
yếu cho phụ nữ mang
thai và phụ nữ cho
con bú
Sắt được bào chế dưới
dạng vi nang giúp dễ uống

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ
VPĐD Stragen Pharma SA
Địa chỉ: P.23, tòa nhà Saigon center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84) 3822 9888
Tài liệu gồm có 2 trang. Thông tin chi tiết xin xem trang 2
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

IRON and FOLIC ACID
Thành phần:

Sắt dạng vi nang, axit folic, vitamin C, vitamin B2,
vitamin B6, vitamin B12, kẽm gluconat.

Phụ liệu:

Sắt được bào chế dưới dạng
vi nang giúp dễ uống

sorbitol, maltodextrin, silicon điôxit,
aspartame, sucralose, chất tạo
mùi Flavor Red Orange

Hương cam

Công dụng:

- Có
t

ớc

nư

n

gc

phụ nữ mang thai và phụ
nữ cho con bú.

Không chứa Gluten & lactose

ptiế

Đối tượng sử dụng:

uống trực
hể

Khô

PregnaIron giúp bổ sung các
vitamin và khoáng chất thiết
yếu cho phụ nữ mang thai
và phụ nữ cho con bú.

ần dùng

Cách dùng:

Uống 1 gói/ngày, có thể uống
trực tiếp không cần nước.

Khối lượng tịnh:

Hộp 20 gói bột. Gói 1,5 g (± 7,5%)

Ngày sản xuất, hạn sử dụng tốt nhất:
xem trên bao bì

Bảo quản: nơi khô mát
Tên tổ chức đứng tên công bố sản phẩm:

VPĐD Stragen Pharma SA. Địa chỉ: P.23, tòa nhà Saigon center, 65 Lê Lợi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84) 3822 9888

Nhà phân phối:

Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

Địa chỉ:

Số 18L1-2 VSIP II, Đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2,
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Xuất xứ sản phẩm: Labomar S.r.l.
Địa chỉ: Via Brigata Marche n. 1/C – 31036 – ISTRANA, Italy

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay
thế thuốc chữa bệnh
Giấy XNNDQC số: 01710/2017/ATTP-XNQC Cấp: ngày 16 tháng 11 năm 2017
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STRAGEN PHARMA SA

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates/Geneva SWITZERLAND
info@stragen.ch www.stragen.com

