DANH MỤC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI HOA KỲ
Stt

Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

ESTROBON -New

Vitamin A (as Acetale và beta carotene) 1000 IU, Vitamin C (Ascorbic acid) 50 mg, Vitamin D3
(Cholecalciferol) 200IU, Vitamin E ( Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU, Vitamin B1 (Thiamin
mononitrate) 1.84mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 2mg, Niacin (Niacinamide) 20 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
HCl) 2mg, Folic acid 800 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 6 mcg, Calcium (Calcium carbonate) 200
mg, Iron (Ferrous Fumarate) 27 mg, Zinc 25mg, Copper 2 mg, Ginger Root Powder Extract 5% 25 mg,
Fish Oil (Contain DHA & EPA ) 200 mg, Taurine 10mg, Magnerium Stearate 20 mg, Choline 2 mg,
Giúp bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu cho phụ
Selenium 20 mcg
nữ mang thai và phụ nữ trong giai đoạn cho con bú.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú cần bổ sung
vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

2

EXPERKINQ1-New

VitaminA 1000 IU, Vitamin C 40mg, Vitamin D3 200IU, Vitamin E 30 IU, Vitamin K 10 mcg, Vitamin
B1 ( Thiamin ) 1mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 1mg, Niacinamide 10 mg, Vitamin B6 1mg, Biotin 30mcg,
Pantothenic Acid 5mg, Calcium 50mg, Phosphorus 24mg, Iodine 150mcg, Magnesium 15mg, Zinc 15mg,
Selenium 25mcg, Copper 2mg, Manganese 2mg, Chromium 120mcg, Molybdenum 25mcg, Chloride
Giúp bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ
18mg, Potassium 20mg, Boron 150mcg, Nickel 5mcg, Silicon 1mg, Tin 10mcg, Vanadium 10mcg, Lutein thể trong các trường hợp mệt mỏi, chán ăn, suy nhược cơ
250 mcg
thể, làm việc quá sức.

Dành cho độ tuổi từ 50 tuổi trở lên: Do căng thẳng, mệt
mỏi, cảm giác yếu sức, giảm tập trung trí lực, cũng như
giảm tỉnh táo tinh thần, dinh dưỡng mất cân bằng hoặc
thiếu hụt, người có chế độ ăn chay hoặc ăn kiêng, mất
cảm giác ngon miệng, chán ăn.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên
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ZESMACA-New

Collagen type l&lll 400mg, Royal Jelley 300mg, Vitamin E (D- Alpha Tocopherol) 50IU,
Pregnelone 10mg, Soy isoflavon 40% 15mg, Gotu kola Extract 10mg.

Giúp làm chậm quá trình lão hóa da, tăng tính đàn hồi cho Nữ từ 19 tuổi trở lên.
da. Giúp làm giảm nếp nhăn, nám da cho da tươi trẻ.
Da bị nám, bị nhăn, bị lão hóa.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Giúp tăng cường chức năng gan trong các trường hợp:
viêm gan, viêm gan mãn tính, rối loạn chức năng gan, gan
nhiễm mỡ. Giúp bổ gan, thanh nhiệt, mát gan, giúp hạ
men gan. Giúp tăng cường chức năng giải độc gan, bảo vệ
tế bào gan tránh khỏi các tác động độc hại của bia, rượu,
thuốc lá và các thuốc chuyển hoá qua gan.

* Người có men gan cao, đang trong giai đoạn viêm
gan mãn, mẩn ngứa, mề đay, vàng da. Gan bị nhiễm
mỡ, bị rối loạn chức năng gan, chức năng gan kém.
* Người uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, nóng trong
người.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên
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ZAMASTU-New

L- Arginine HCl 200mg, L- Ornithine HCL 100mg, Milk Thistle 4:1 Extract ( Silymarine ) 100mg,
Odorless Garlic 50mg, Vitamin B1 1,5mg, Vitamin B2 1,7mg, Vitamin B5 ( D-Calcium Pantothenote )
10mg, Vitamin B6 ( PXRIDOXINE HCL ) 2mg, Vitamin B3 ( Niacinamide ) 20mg.
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XAVAKAMIT

Thymus Substances (Bovine) 500mg

Giúp nâng cao miễn dịch cho cơ
thể, phòng ngừa bệnh tật.

Người hệ miễn dịch yếu, đang trong giai đoạn điều trị
một số bệnh nhiễm trùng, hô hấp, dị ứng.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên
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AZAQINFOS

Vitamin C (as Magnesium ascorbate) 50 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) 7.5 mg, Magnesium (as
Magnesium ascorbate & Magnesium Citrate) 25 mg, Malabar Nut Tree Extract Leaf 50 mg, Mullein Leaf
50 mg, Zhejiang Fritillary Bulb Extract (Fritillaria Thunbergi) 25 mg, Ginger Root Extract (Zingiber
officinale) (Standardized to contain 5% gingerol) 25 mg, Tylophora Leaf Extract (tylophora asthmatica) 25
mg, Fenugreek Extract Seed (4:1) 50 mg, Wasabi Extract 30 mg, Pine Extract Bark 30 mg, Reishi
Fruiting Body Extract (Ganoderma Lucidum) (Concentrated 10:1) (10% Polysaccharides) 50 mg, N –
Acetyl–L–Cysteine 125 mg, Turmeric Root Extract 75 mg.

* Giúp bổ phổi, ngăn ngừa nhiễm độc phổi trong các
trường hợp sau: hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, tiếp
xúc với môi trường độc hại, thức ăn và đồ uống có chứa
chất bảo quản.
* Giúp tăng cường chức năng cho phổi, làm sạch đường
phổi.

* Dành cho người phổi yếu như: hay ho,
ho lâu ngày, khò khè.
* Dùng cho người hút thuốc lá, uống rượu, uống bia.
Người thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại
có khói, bụi, bẩn.

Viên
nang cứng

Hộp
60 viên
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SAGABA-new

Fish Oil (Including EPA & DHA From Fish Oil Concentrate 30%) 1000mg.

Cung cấp các dưỡng chất tốt cho mắt và tim mạch.
Giúp bồi dưỡng mô võng mạc mắt, giảm mỏi mắt.

Dùng cho người người lớn và trẻ em trên 3 tuổi.

Viên
nang mềm

Hộp
100 viên

CLINTOLD

Fish Oil 50% (Total Omega-3 Fatty Acids 250 mg EPA and DHA) 500mg, Flaxseed Oil (50% ALA)
200mg, Pumpkin Seed Oil 200mg, Borage Seed Oil ( 20% GLA ) ) 100mg,
Evening Primrose Oil 100mg, Vitamin E (d alpha tocopherol) 10 IU.

Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho não, da và mắt .
Phòng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim
mạch, huyết áp.

Người có triệu chứng khô mắt, thị lực yếu, da khô.
Người có lượng triglyceride và cholesterol trong máu
cao.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Glucosamine Sulfate 2KCL 750mg.

Giúp tăng dịch cho đầu sụn khớp, giảm đau và tăng khả
năng vận động cho người bị đau khớp. Hỗ trợ làm chậm
tiến triển của sự thoái hóa sụn khớp và tổn thương sụn
khớp.

Dùng cho người trên 18 tuổi bị thoái hóa
sụn khớp, đau sụn khớp.

Viên
nang cứng

Hộp
100 viên

CASTODI

Lactobacillus Acidophilus 3x107 (CFU) đến 3x108 (CFU) 300mg, Vitamin B1 0.5mg, Vitamin B2 0.5mg

Giúp bổ sung các Vitamin B1, B2 và các vi sinh vật có lợi
cho đường ruột. * Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiêu chảy, * Người bị tiêu chảy hoặc bị rối loạn tiêu hóa
rối loạn tiêu hóa, giúp tạo sự cân bằng cho hệ vi sinh vật hoặc bị táo bón, trướng bụng.
đường ruột.
* Người trong quá trình điều trị kháng sinh.

Gói bột

Hộp
30 gói

XMPOW12-New

Glucosamine Sulfate Potassium 750mg, Methyl Sulfonyl Methane (MSM) 125mg, Chondroitin Sulphate
Giúp phục hồi và tái tạo mô sụn khớp, giảm đau, bôi trơn
100mg, Shark Fin Cartilage (Sụn vi cá mập) 200mg, Calcium ( Carbonate) 125mg, Soy isoflavones Extract khớp, đảm bảo sự vận động linh hoạt cho khớp. Hỗ trợ
40% (tinh chất mầm đậu nành) 75mg, Vitamin D3 200IU, Boron (AAC) 5mcg, Copper (AAC) 300mcg.
giảm triệu chứng thoái hóa khớp, đau khớp.

Viên nén
bao phim

Hộp
30 viên
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AWETTOZIN

Sử dụng cho người bị thoái hoá khớp,đau khớp, tổn
thương sụn hay trong trường hợp cần giảm đau và tăng
cường sự dẻo dai hoạt động của khớp.
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Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

AVOZZIM-New

Vitamin A (Retiny Palmitate) 2000UI, Vitamin A (Beta-Carotene) 2000UI, Vitamin C (Ascorbic Acid)
150mg, Vitamin D3 ( Cholecalciferol) 250UI, Vitamin E (Dl-Alpha Tocopherol Acetate) 50UI, Zinc (Zinc Bổ sung Fish Oil Omega-3, Lutein, một số Vitamin và
Oxide) 23mg, Copper (Copper Oxide) 0,5mg, Taurine 135mg, Lutein 20% 3mg, Zeaxanthin 20% 0,6mg,
khoáng chất giúp tăng cường thị lực cho mắt, chống lão
Fish Oil Omega-3 ( Dầu cá ) 425mg.
hóa. Phòng mỏi mắt, nhức mắt.

Người thị lực đang bị suy giảm, người tiếp xúc nhiều
với máy tính, trẻ em đang ở độ tuổi đến trường.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

LOBIBOLIMARINLD-New

Ginkgo Biloba PE (cao bạch quả) 120mg, Vitamin E (Acetate) 30IU, Lutein 2,5mg, Zeaxanthin 10% 5mg,
Zinc (A.A.C.) 10mg, Coenzyme Q10 5mg, Natokinase PE 35mg, Vinpocetin Powder 5mg.

Giúp tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ làm tan các
cục máu đông. Hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau tai biến.

* Dùng cho người bị thiểu năng tuần hoàn máu não với
các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.
* Người bị sau tai biến cần hồi phục sức khỏe

Viên
nang cứng

Hộp
30 viên

BESSIMOZIN Thymus

Thymus Powder (Bovine) 80mg, Zinc (Zinc oxide) 15mg, Beta Carotene 30% 20mg,
Providing Betacarotene & Carotenoid 6mg, Vitamin E 15IU, Chromium Picolinate 1.04mg,
Providing Chromium 130mcg, Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) 150mg,
L-Carnitine (Tartrate) 98% 20mg, Vitamin B6 82% 2mg.

Giúp kiểm soát và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Dùng cho cả nam và nữ. Người từ 12 tuổi trở lên
và người trưởng thành có da dầu, trứng cá.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

AVASMOS

VitaminA ( 20% Beta Carotene ) 500IU, Vitamin D3 ( as 100IU cholecalciferol ) 100IU , Vitamin E ( DLAlpha-Tocopheryl Acetate ) 0,5IU, Vitamin C 20mg, Calcium ( as amino Acid chelate 20% ) 1mg,
Calcium Citrate 2mg, Calcium Carbonate 90mg, Vitamin B1 ( Thiamin ) 0,3mg, Vitamin B2 (Riboflavin)
0,3mg, Niacin (Niacinamide) 2mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 0,3mg, Vitamin B12 3,0mcg, Zinc ( Zinc
oxide powder ) 1mg, Sodium Fluoride powder ( Sodium 53.66% , Fluoride 44.34% ) 0,05mg, Xylitol
250mg , Lactobacillus Paracasei 10mg, Vitamin K1 (as phytonadione) 40mcg, Vitamin K2 (as MK4)
40mcg, Magnesium Amino Acid Chelate 2mg, Copper citrate 0,1mg, Manganese citrate 0,8mg, Boron
Glycinate 0,5mg, Thymus ( BEEF ) 15mg, L-Taurine 20mg.

* Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng chất thiết yếu cho
cơ thể trẻ. Giúp trẻ phát triển chiều cao, trí não, kích thích
tiêu hóa và ăn ngon miệng, tăng cường hệ miễn dịch
* Bổ sung Canxin và Sodium Fluoride powder giúp bảo
vệ răng miệng, phòng chống sâu răng, chảy máu chân
răng.

* Trẻ em lười ăn, suy dinh dưỡng, kháng thể yếu, thiếu
chiều cao.
* Trẻ trong quá trình mọc răng lần một và trẻ đang
trong giai đoạn mọc răng lần hai để hoàn thiện răng.
Người lớn dùng hàng ngày để bảo vệ răng miệng.

Viên
nén ngậm

Hộp
60 viên

MANZOLD-New

Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400IU, Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) 10IU,
Niacin (as Niacinamide) 20mg, Calcium (from 200mg Dicalcium phosphate) 59mg, Potassium 25mg,
DGlucosamine sulfate 2KCL 200 mg, MSM (Methylsulfonylmethane) 50mg, Chondroitin sulfate 20mg,
Pregnenolone 15mg.
Thành phần khác gồm: Soybean oil, gelatin capsule (bovine gelatin, glycerin,
purified water, titanium dioxide, FD&C Red #40, FD&C Yellow # 5, FD&C Blue
#1), yellow beeswax, soy lecithin vừa đủ 1 viên.

* Giúp bổ sung vitamin và khoáng chất cho xương và
khớp, ngăn ngừa loãng xương, thoái
hóa xương khớp. Giúp tăng cường hấp thu canxi và các
dưỡng chất cho xương khớp. Góp
phần làm chậm quá trình lão hóa với các biểu hiện: loãng
xương, thoái hóa xương, khớp.

* Phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và cao
tuổi.
* Phụ nữ có biểu hiện mãn kinh sớm.
* Phụ nữ từ 19 tuổi trở lên.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Natural Vitamin E ( D-Alpha-Tocopherol Acetate ) 1000IU/G USP ......400IU

Vitamin E là một hoạt chất chống oxy hóa mạnh, giúp
làm đẹp da, làm giảm tiến trình lão hóa da và ngăn ngừa
xuất hiện nếp nhăn trên da. Phòng chống oxy hóa, giúp
bảo vệ các tế bào không bị tổn thương bởi quả trình oxy
hóa của các gốc tự do.

Dùng cho người trưởng thành.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

AVACININ-New
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Tên sản phẩm

KISOUT-New xanh

KISOUT- New hồng

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Vitamin D3 15.000 UI, DHA ( chiết xuất từ tảo biển ) 2.250 mg, Vitamin E 1mg

* Giúp tăng khả năng hấp thụ canxi, hỗ trợ phòng chống
còi xương ở trẻ em, phòng chống loãng xương cho người
lớn.
* Giúp bổ sung DHA cho não bộ và trong võng mạc mắt,
giúp trẻ phát triển trí não, phát triển thị lực cho mắt.

* Trẻ em thiếu cân, thiếu chiều cao, trẻ cần
nâng cao trí thông minh và thị lực cho mắt.
* Cho mọi đối tượng bị thiếu hụt vitamin D3 và DHA.
* Trẻ em bị còi xương.
* Phụ nữ mang thai.
* Người lớn bị loãng xương.

Dạng
dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 30ml

Vitamin D3 45.000 UI, DHA ( chiết xuất từ tảo biển ) 1.530 mg, Vitamin E 1mg

* Giúp tăng khả năng hấp thụ canxi phát triển chiều cao,
hỗ trợ phòng chống còi xương ở trẻ em và loãng xương
cho người lớn.
* Giúp bổ sung DHA cho não bộ và trong võng mạc mắt,
giúp trẻ phát triển trí não, phát triển thị lực cho mắt.

*Sản phẩm dùng cho trẻ em từ
0 tuổi đến 1 tuổi, phụ nữ mang thai,
người lớn bị loãng xương.
* Cho mọi đối tượng bị thiếu hụt vitamin D3 và DHA.
* Trẻ em bị còi xương.
* Phụ nữ mang thai. Người lớn bị loãng xương.

Dạng
dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 30ml
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Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng đồng thời
kích thích ăn ngon miệng, tăng cường chuyển hóa và hấp
thu dưỡng chất, giúp bảo vệ và phục hồi sức khỏe. Bổ
sung vi khuẩn có ích giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột,
giảm các triệu chứng do rối loại đường ruột như: tiêu
chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu, phân sống. Gúp trẻ phát Trẻ em trên 2 tuổi và người lớn: suy dinh dưỡng, ăn
triển chiều cao và trí não.
uống kém hoặc ốm bệnh.

APIAPU- New one

Vitamin D3 200UI, Calcium gluconate 100mg, Thymomodulin 40mg, Men bia 100mg, L- Arginine HCL
50mg, L-Lysine HCL 100mg, Taurine 50mg, DHA 10% 10mg, Hỗn hợp con khuẩn (Lactobacillus
acidophilus, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis) 106-108 CFU, Vitamin B1 1mg, Vitamin B2 1mg,
Vitamin B5 2mg, Vitamin B6 1mg, Vitamin A 250UI, Vitamin PP 10mg, Zn gluconate 11mg,
Immunepath- IP 10mg

MANZOLD

* Bổ sung canxi, các chất bổ dưỡng và vitamin cần thiết
cho xương và khớp, ngăn ngừa loãng xương, thoái hóa
xương khớp. Giúp tăng cường hấp thu canxi và các dưỡng
chất cho xương khớp. Góp phần làm chậm quá trình lão
hóa với các biểu hiện: loãng xương, thoái hóa xương,
khớp.
Dicalcium phosphate: 200 mg/viên, Vitamin D3 400 UI/viên, Vitamin E 10 UI/viên, Vitamin B3 20
* Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh loãng xương, thoái hóa khớp,
mg/viên, Glucosamine sulfate.KCL 200 mg/viên, Methylsulfonylmethane 50 mg/viên, Chondroitin sulfate chứng đau nhức xương khớp ở người già, đặc biệt là phụ
20 mg/viên, Pregnenolone 15 mg/viên
nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh.

GOLDLIGHT

Lactium 90% 50mg, Gaba amino butyric 75mg, L- Citruline 100mg,
Melatonine 5mg, Valerian extract 150mg, Cao bình vôi 65mg, MgO 40mg,
Vitamin B6 2mg, Tâm sen 50mg, Lạc tiên 200mg

* Phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và cao
tuổi.
* Phụ nữ có biểu hiện mãn kinh sớm. * Phụ nữ từ 19
tuổi trở lên.

Trẻ em trên 10 tuổi và người lớn: Người cao tuổi ngủ ít,
Giúp an thần, giảm stress, tạo giấc ngủ ngon. Hỗ trợ giảm khó ngủ, hay lo âu. Người phải chịu sức ép làm việc,
các chứng mất ngủ, khí huyết kém, hoa mắt, chóng mặt,
học tập và nhiều nguyên nhân khác gây stress, đau đầu,
đau đầu, căng thẳng.
mất ngủ, khó ngủ.

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Gói bột

Hộp
30 gói

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Viên
nang cứng

Hộp
60 viên

Viên
nang cứng

Hộp
8 viên

BOTALYZIL

Tribulus terrestris extract 200mg, L- Arginine HCL 100mg, Pumkin seed 15mg, Thỏ ty tử 25mg,
Epimedium extract 60mg, Kẽm gluconate 150mg, Nhân sâm 10mg, Đông trùng hạ thảo 20mg

Giúp bồi bổ nguyên khí, tăng cường sức khỏe, giúp bổ
thận tráng dương. Giúp giảm các triệu chứng suy giảm
chức năng sinh lý ở nam giới.

Người gầy yếu, mệt mỏi, người mới ốm dậy.
Nam giới phải làm việc liên tục trong môi trường lao
động nặng nhọc và căng thẳng làm giảm ham muốn
tình dục. Người già đau lưng mỏi gối, thận khi suy
giảm, người đi tiểu tiện nhiều do thận yếu.

BOTAMEN35+

L- Arrginine HCL 200mg, Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus terrestris extract) 200mg, Chiết xuất Maca
(Lepidium meyenii extract) 63mg, Chiết xuất nhân sâm (Ginseng extract) 45mg, Chiết xuất Dâm dương
hoắc (Epimedium extract) 30mg, Chiết xuất hạt bí ngô (Pumpkin seed extract) 20mg, Bột Cordycept 20mg,
Zn. Gluconate 200mg, Chiết xuất cây Yohimbe (Yohimbe Extract) 100mg.

Giúp bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, tăng cƣờng sự
hoạt động và sức bền cơ thể. Giúp tăng tiết hoóc môn giới
tính nam một cách tự nhiên, tăng cường chức năng sinh
lý, giảm các triệu chứng, đau lưng, mỏi gối.

* Nam giới trưởng thành, người bị suy giảm chức năng
sinh lý dẫn đến đau lưng mỏi gối. Người bị suy nhược
cơ thể, sức đề kháng kém
* Người thận hư với biểu hiện: tiểu đêm nhiều, rối loạn
cương dương, xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh.

MASURYTO

Vitamin B1 2mg, Vitamin B2 2mg, Vitamin B5 5mg, Vitamin B6 2mg, Vitamin PP 5mg, Vitamin A
650UI, Vitamin D3 400UI, Vitamin E 5UI, Acid folic 400mcg, Fe.fumarate 60mg, MgO 20mg, ZnO
20mg, Vitamin B12 5mcg, Cao sâm 100mg, Đông trùng hạ thảo 20 mg, CaHPO4 200mg.

Giúp bồi bổ sức khỏe cho người thiếu máu do thiếu sắt,
tăng cường khả năng làm việc, hỗ trợ điều trị các chứng
Người bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi, kém ăn.
mệt mỏi, suy nhược cơ thể, kém ăn. - bổ sung các vitamin Người mới ốm dậy, phụ nữ có thai và sau khi
và khoáng chất do chế độ ăn uống không hợp lý.
sinh.Người cao tuổi, người làm việc mệt nhọc.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Hỗn hợp chế phẩm: Lactobacillus acidophilus-Lactobacillus sporogenes- Bacillus subtilis: 105-108 CFU,
Vitamin B1 0,5mg, Vitamin B2 0,5mg.

* Bổ sung Vitamin B1, B2. Giúp tái tạo sự cân bằng cho
hệ vi sinh đường ruột, tăng cường tiêu hóa và hấp thu chất
dinh dưỡng.
* Giúp giảm thiểu triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy,
đi ngoài phân sống do dùng nhiều kháng sinh hoặc chất
độc hại.

* Dùng trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, tiêu
chảy.
* Uống dự phòng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột
do dùng nhiều kháng sinh.

Viên
nang cứng

Hộp
100 viên

Tính cho 1 lọ: Râu ngô 20g, Rau má 10g, Bông mã đề 10g.

* Lợi tiểu, mát gan, thông mật,
giúp hỗ trợ giảm viêm túi mật.
* Giúp thanh nhiệt lợi niệu, giúp hỗ trợ giảm tiểu rắt,
tiểu buốt, nước tiểu đỏ, viêm đường tiết niệu.

Người sỏi mật, viêm túi mật, người tiểu rắt,
tiểu buốt, bí tiểu tiện, nước tiểu ít và đỏ, nóng trong

Dạng cốm

Lọ
150g

FILDIAS Caps 500

Joykald Tea
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Tên sản phẩm

BM.YMOS (NaCl 0,9%)

ACOLAZO

RIKICHILD

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Dung dịch

Chai
500ml

Mỗi chai dung dịch 500ml chứa: Natri clorid 4.5g,
Nước tinh khiết đã qua sử lý bằng hệ thống Ozon và tia cực tím ( đèn UV ) 495.5g

Uống bù chất điện giải cho cơ thể khi cần.

Lọ dung dịch 100ml : Cao lá thường xuân khô 900mg, Quất xanh 10.000mg.

* Hỗ trợ giảm ho do thay đổi thời tiết, ho gió, ho khan,
rát cổ họng, cổ họng khó chịu, khản tiếng.
* Giúp lưu thông phế quản phổi, thanh phế dịu ho,
làm loãng niêm dịch.
* Giúp chức năng đƣờng thở được dễ dàng.

* Người lớn, trẻ em ho lâu ngày do cảm lạnh,
nhiễm lạnh, ho do thay đổi thời tiết, ho gió, ho khan
* Người bị ho mãn tính, ho dai dẳng lâu ngày không
khỏi.

Dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 100ml

Cho mỗi 5ml siro: Kẽm gluconate 71 mg, Vitamin C 25 mg, Lysin 25 mg, Saccarose 4g.

Giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng
hấp thu dưỡng chất cho cơ thể. Giúp giảm nguy cơ chảy
máu chân răng

Trẻ em, người lớn cần bồi bổ cơ thể, chán ăn, hệ miễn
dịch bị suy yếu.

Dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 100ml

Dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 50ml

31

NƯỚC CỐT GỪNG

Nước cốt gừng chiết xuất từ 200g gừng tươi/ 50ml dung dịch.

Làm ấm cơ thể, giúp giảm ho, phòng chống say tàu xe,
điều hòa hệ tiêu hóa ổn định.

Các trường hợp cảm lạnh, nhiễm lạnh, nhức đầu, ho
mất tiếng, ho do lạnh, chân tay lạnh, thân thể đau mỏi,
huyết áp thấp. Đau bụng lạnh, đầy trướng, rối loạn tiêu
hoá, say tàu xe.

32

XIFALELD

Thymomodulin: 900 mg, Vitamin A: 5040 IU,

Bổ sung Vitamin A, hỗ trợ tăng
cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Trẻ có sức đề kháng yếu, thiếu hụt Vitamin A.
Trẻ hay bị ốm, ho.

Dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 30ml

* Trẻ em bị thiếu hụt vitamin C, hay cảm thấy mệt mỏi,
hay ốm vặt.
* Trẻ em có tóc và làn da khô. Hay bị loét lợi quanh
răng, hay bị chảy máu chân răng.

Dung dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 100ml

33

DTH Vit C

Vitamin C 15mg/ 1ml

Phòng và bổ sung sự thiếu hụt Vitamin C, giúp tăng
cường sức đề kháng cơ thể cho trẻ em.

34

TRÀ ACTISO

Mỗi túi lọc chứa Hoa 10%, Thân, lá Atiso: 2g

Giúp thông tiểu tiện, thông mật, giảm triệu chứng của các Người bị bệnh về gan, mật, tiêu
bệnh yếu gan, thận, nhuận trường.
hóa kém.

Dạng trà

Hộp
30 túi lọc
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TRÀ GICOLAM

Mỗi túi lọc chứa: Giảo cổ lam (loại 7 lá): 2g

Giúp hạ cholesterol trong máu, ngăn ngừa biến chứng của
người bị tiểu đường
Người có cholesterrol cao, người bị tiểu đường

Dạng trà

Hộp
30 túi lọc
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TRÀ BÌNH VỊ

Mỗi túi lọc chứa : (Đinh Hương, Mộc Hương, Thảo Quả, Xa Nhân, Bạch Truật, Quyết Minh Tử, Cỏ Ngọt,
Kha Tử) 2g

Giúp bổ tỳ, kiện vị, ổn định tiêu
hóa.

Dạng trà

Hộp
30 túi lọc

Mỗi túi lọc chứa (Rễ, Thân, Lá) Cà Gai Leo : 2g

Người bị suy giảm chức năng gan do viêm gan, viêm
Giúp giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong gan B, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Người
các trường hợp suy giảm chức năng gan.
thường xuyên sử dụng rượu bia gây tổn thương gan

Dạng trà

Hộp
30 túi lọc

Arginine HCL 400mg, Vitamin B1 1.7mg, Vitamin B2 1.7mg, Vitamin B5 7mg, Vitamin B6 1.7mg,
Vitamin B3(PP) 10mg, Vitamin B9(Acid Folic) 600mcg.

Giúp hỗ chợ chức năng giải độc gan

Được dùng trong khi người bệnh đang điều trị các loại
thuốc có ảnh hưởng đến chức năng gan như: Đang điều
trị kháng sinh, Paracetamol, Uống thuốc Bướu cổ,
Dùng Hóa chất độc hại đến gan. Người ăn không ngon
miệng, Ăn ít, uống rượu bia nhiều.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên
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TRÀ CÀ GAI LEO

YOHELD

Dùng cho người tiêu hóa yếu,
rối loạn tiêu hóa.
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GICOLAMLD

Cao Giảo Cổ Lam 500mg, Cao Khổ Qua 75mg

Giúp giảm mỡ máu, giảm Cholesterol toàn phần, ngăn
Người mỡ máu cao, Người Huyết áp cao, Tiểu đường
ngừa xơ vữa mạch máu, giúp giảm đường huyết và ổ định Tuyp 2, Người mắc bệnh tim mạch, Người lớn tuổi đều
huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
dùng được.
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AJOKALD 01

Fructose Oligosaccharide 2g, Vitamin B1 750mcg, Vitamin B2 750mcg, Vitamin B6 750mg

Bổ sung chất xơn hòa tan, giúp phòng và chồng táo bón

Trẻ em và người trưởng thành, Phụ nữ mang thai,
Người già hay bị táo bón

Dạng cốm

Hộp
30 gói
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AJOKALD 02

Fructose Oligosaccharide 2g, Đại Hoàng 500mg,
Hậu Phác 325mg, Mang Tiêu 325mg, Chỉ Thực 325mg.

Bổ sung chất xơ hòa tan, giúp giảm tình trạng táo bón,
tiêu hóa tốt, giảm đại tiện bí táo

Người mắc táo bón, đại tiện bí. Không dùng cho
phụ nữ mang thai

Dạng cốm

Hộp
10 gói
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Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng
Giúp bổ xung Canxi và Vitamin D3 cho cơ thể trong giai
đoạn phát triển chiều cao, người cao tuổi. Giúp hỗ trợ
điều trị còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ em, Loãng xương
ở người cao tuổi.

FEROSELD

Vitamin A 650UI, Vitamin D3 400UI, Canxi Carbonate 300mg, Cao Ngựa Bạch 50mg.

KATSULD

DHA 12mg, EPA 18mg, Vitamin E(DL-Alpha-tocopherol) 4UI, Vitamin B1 4500mcg, Vitamin B2
4200mcg, Vitamin B5 18mg, Vitamin B6 5700mcg, Acid folic 1800mcg, Vitamin B12 7.8mcg, Vitamin
D3 600UI, Vitamin C 20mg, Betacaroten 10% 2000mcg, Biotin 2% 1500mcg, Calciumphosphate
200mg, Taurine 10mg, Zinc Gluconate 20mg, Selen 2000ppm 2000mcg, Cholin Hydrogen tartrate
Bổ sung vitamin và khoàng chất giúp tăng cường sức
20mg, Mn.gluconate 15mg, Magnesium stearate 40mg, Copper gluconate 15mg, Lutein 20% 6mg,
khỏe cơ thế cho người có chế độ ăn kiêng, người bị tiểu
Zeaxanthin 20%2mg, Cao bạch quả 40mg, Green tea extract 20mg, Alpha Lipoic acid 25mg.
đường, tim mạch, huyết áp.

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Dùng cho thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát
triển chiều cao, người già, phụ nữ mang thai, bệnh
nhân bị loãng xương.Dùng cho người bị đau lưng mỏi
gối

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Người đang trong chế độ ăn kiêng như : Tiểu đường,
Tim mạch, Huyết áp. Không sử dụng cho tre em dưới
16 tuổi, người bị dị ứng với cafein hoặc bất cứ thành
phần nào của sản phẩm.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Đối tượng sử dụng

KINGEYELD

Ginkgo biloba extract 60mg, Cafein 50mg, Vitamin B1 2mg, Vitamin B2 2mg, Vitamin B6 2mg,
Vitamin B12 10mcg, Acid Folic 400mcg, Acid Glutamic 100mg, Fish Oil 100mg.

Giúp tăng cường lưu thông máu và cung cấp dưỡng chất
cho não, hỗ trợ giảm triệu chứng thiểu năng tuần hoàn
não gây đau đầu, suy giảm trí nhớ, kém tập trung. Bổ sung
DHA, EPA có trong Fish Oil giúp thúc đẩy sự phát triển
của tế bào thần kinh, giúp cải thiện nhận thức và trí nhớ, Người bị suy giảm trí nhớ, đau đầu do thiểu năng tuần
tăng cường cải thiện thị lực cho mắt.
hoàn não, người mới hồi phục sau chấn thương sọ não.

GASTOLD

Silymarin (40%) 200mg, Khương Hoàng (bột) 100mg, Tinh chất cát căn 50mg, 300mg cao dược liệu
tương đương với : ( Diệp hạ châu 750mg, Biển súc 174mg, Bồ Công Anh 250mg, Rau má 246mg)

Giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, giúp thanh
nhiệt giải độc. Hỗ trợ năng ngừa viêm gan mãn tính, rối
loạn chức năng gan.

Người men gan caon chức năng gan suy giảm hoặc rối
loạn chức năng gan, người hay bị dị ứng, mẩn ngứa, mề
đay. Người chức năng gan kém.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

RASBOR

Nattokinase 300FU, Cao Bạch Quả 200mg, Rutin 50mg, Cao hồng hoa 10mg, Cao đương quy 24mg,
Cao Xuyên khung 16mg, Cao Sinh Địa 30mg, Cao Xích thược 20mg

Giúp tăng cường tuần hoàn máu lên não, Giảm thiểu các
cục máu đông trong các mao mạch, động mạch, tĩnh
mạch. Giúp ngằn ngừa tai biến mạch máu não.

Dùng cho người thiểu năng tuần hoàn não và các
trường hợp liên quang đến cục máu đông ( Viêm tắc
động mạnh, tĩnh mạch), Người bị di chứng sau tai biến.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

HOGESTILD

Trigonella Foenum 100mg, Cao Đương Quy 50mg, Cao Đẳng Sâm 50mg, Cao Sinh Địa 50mg, Cao Ý
Dĩ 80mg, Cao Thông thảo 60mg, Cao mộc thông 60mg, Tảo Spirulina 100mg.

Giúp tăng tiết sữa, lợi sữa, hỗ trợ điều trị tắc tia sữa ở phụ
nữ sau sinh. Giúp bổ sung một số vi chất dinh dưỡng cần Phụ nữ sau khi sinh bị tắc tia sữa, lượng sữa ít, chất
thiết làm tăng chất lượng sữa, giúp phòng trách tắc tia sữa lượng sữa kém. Phụ nữ sau khi sinh có nhu cầu cải
cho phụ nữ sau sinh.
thiện chất lượng sữa.

Viên
nang cứng

Hộp
60 viên

BOTALYZIL One Hour

Tribulus Terrestris Extract 250mg, Lepidium Meyenii 63mg,
Arginine HCL 300mg, Kẽm gluconate 150mg, Pumkin Seed 20mg,
Nhân Sâm 63mg, Epimedium 60mg, Đông trùng hạ thảo 20mg.

Giúp bồi bổ nguyên khí, tăng cường sức khỏa, giúp bổ
thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Giúp tăng cường
chức năng trong suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới,
mộng tinh, di tinh.

Người gầy yếu, mệt mỏi, người mới ốm dậy.
Người già lưng gối mỏi đau, khí thận suy giảm,
người đi tiểu tiện nhiều do thận yếu,
xuất tinh sớm, mộng tinh, di tinh, yếu sinh lý.

Viên
nang cứng

Hộp
60 viên

LOKISILD 01

Chỉ tử 100mg, Hoàng liên 200mg, Hoàng bá 120mg, Ngân hoa 250mg, Sài đất 250mg,
Sinh Địa 200mg, Đương Quy 200mg, Hòe Hoa 100mg, Lá trà xanh 250mg,
Thăng ma 200mg, Đan bì 200mg, Vitamin C 36mg, Vitamin B1 1mg, Vitamin PP 10mg.

Giúp giảm nhiệt miệng - Lưỡi.
Giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm mẩn ngứa, mề đay.

Người bị nhiệt miệng - lưỡi.
Người nóng trong, mẩn ngứa, mề đay, sốt phát ban.

Viên
nang mềm

Hộp
40 viên

* Trẻ em tiểu học bị còi xương, thiếu chiều cao,
trẻ đang trong giai đoạn phát triển chiều cao.
* Phụ nữ mang thai và cho con bú,
phụ nữ chuẩn bị mang thai.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người trưởng thành.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên
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EXALDER

Vitamin K 25mcg
Trong 250mg Aquamin F (Tảo Red Algae Lithothamnion) có chứa: Ca++ 80mg và Mg++ 5mg.

Bổ sung vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hấp thu
calci, hỗ trợ phát triển chiều cao, giúp giảm còi xương ở
trẻ em.
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LUKAKULD

DHA 180 mg Phụ liệu: Gelatin, Glycerin, Sorbitol, soybean oil, sáp ong, vanillin vừa đủ 1 viên

Bổ sung DHA giúp phát triển não bộ.

BAICAPIL

Chondroitin sulfate Natri: 35 mg, Vitamin A: 1250 UI,
Cholin hydrotartrat: 12,5 mg, Vitamin B1: 2 mg, Vitamin B2: 2,5 mg, Lutein 20%: 3 mg,
Zeaxanthin 20% : 0,5 mg, Omega3 40%: 50 mg.

* Trẻ bị loạn thị giác: khô mắt, mỏi mắt, mờ mắt, thoái
Bổ sung các dưỡng chất có ích cho mắt, giúp tăng cường hóa điểm vàng, quáng gà, đục thủy tinh thể.
thị lực, giảm lão hóa mắt, giảm tình trạng rối loạn thị giác: *Trẻ suy giảm thị lực do tiếp xúc nhiều với sách vở,
khô mắt, mỏi mắt, mờ mắt.
máy tính, các thiết bị điện tử.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Người bị thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não như:
đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau nửa đầu, ù tai, suy
giảm trí nhớ. Người già, người cao tuổi, người sau tai
biến mạch máu não. Người làm việc trí óc nhiều, học
sinh, sinh viên.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên
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MINIXIDIL

Ginkgo biloba extract (tiêu chuẩn USP 34, nhập khẩu Nhật Bản) 120mg (Trong đó: Hàm lượng flavonoid
≥ 24 mg Hàm lượng Bilobalide-Ginkgolide ≥ 5 mg) Huperzia Serrata Extra (1% Huperzin A ) 5mg
Phụ liệu: Dầu cái lân, sáp ong, lecithin, gelatin, sorbitol , glycerin, parafin, hương vani vừa đủ 1 viên

Giúp tăng cường tuần hoàn máu não, hoạt huyết
Giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiền đình.

DANH MỤC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM
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Tên sản phẩm

LEHUTRA
OMEGA3-6-9

Công thức, hàm lượng

57

58

59

60

61

62

Đối tượng sử dụng

Người mỡ trong máu cao, nguy cơ mắc bệnh
Bổ sung omega tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm
tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Phụ nữ
400mg dầu được chiết xuất từ cây Sachi Inchi chứa tối thiểu: Omega 3 100mg, Omega 6 120mg, Omega 9 nguy cơ xơ vữa mạch máu, tốt cho người cao huyết áp, xơ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh muốn bổ sung
30 mg, Phụ liệu: Gelatin, Glycerin, Sorbitol, lecithin, sáp ong,vanillin vừa đủ 1 viên
vữa động mạch
để bảo vệ sức khỏe.

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Hộp 01 lọ
/ lọ 60 viên
Viên
nang mềm

Hộp 01 lọ
/ lọ 60 viên

Giúp giảm các triệu chứng: đau tức vùng thượng vị
ợ hơi, ợ chua, đầy hơi trong trường hợp bị tổn thương dạ
dày tá tràng,
Giúp giảm tác dụng phụ của xạ trị, hóa trị.

Người tổn thương dạ dày tá tràng cấp và mãn tính.
Người đang trong quá trình hồi phục sau mổ, sau
chấn thương, đang trong quá trình lành vết thương.
Người đang hóa trị xạ trị.

OSMOTICONE

Bổ sung vi khuẩn có ích cho đường ruột, giúp cân bằng
hệ vi sinh đường ruột.
Hỗ trợ giảm triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn:
đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống.

Người lớn và trẻ em khó tiêu, hay bị táo bón, táo bón
kéo dài.
Người lớn sử dụng thuốc kháng sinh dài ngày, người
uống nhiều bia rượu gây rối loạn tiêu hóa, người mệt
mỏi, suy nhược, mới ốm dậy.

POSTANTWO

Aquamin F 250mg, Ferrous fumarate 162mg, Acid folic 100mg, Vitamin B12 10mg, Vitamin C 15mg,
DHA 20mg, CaHPO4 75mg.
Phụ liệu: gelatin, glycerin, sorbitol, lecithin vừa đủ 1 viên.

Bổ sung sắt, acid folic, DHA và canxi cho phụ nữ
mang thai, người cho con bú, người thiếu máu do thiếu
sắt có các biểu hiện: mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da
nhợt nhạt, hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và sau khi sinh
cần bổ sung sắt, canxi, vitamin và khoáng chất. Người
thiếu máu sau phẫu thuật.
Người thiếu máu do thiếu sắt có các triệu chứng: mệt
mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da nhợt nhạt.

Viên
nang mềm

LOKISILD 02

Chi tử 150 mg, Thương nhĩ tử 100mg, Ngân hoa 120mg, Sài đất 500mg,
Sinh địa 250mg, Đương quy 200mg, Lá trà xanh 250mg, Thăng ma 200mg,
Đan bì 200mg, Vitamin C 50 mg, Vitamin B1 1mg, Vitamin PP 25mg.

* Giúp hỗ trợ giảm nhiệt miệng - lưỡi.
* Giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm mẩn ngứa, mề đay.

* Người bị nhiệt miệng- lưỡi.
* Người nóng trong, mẩn ngứa, mề đay, sốt, phát ban.

Dạng cốm

Hộp
30 gói

KOLUKALD

Acid succinic 100mg, Acid Fumaric 37,5mg, Vitamin B1 2mg,
L_Arginine.HCl 225mg, L_Glutamin 100mg, Vitamin C 100mg

Giúp đào thải và chuyển hóa rượu nhằm giảm
tác hại của rượu đối với cơ thể, giúp người say
mau chóng trở lại trạng thái bình thường.

Người uống rượu.

Viên
nang cứng

Hộp
4 viên

KEZAKOLD

Garcinia cambogia extract 100mg, Red yeast rice extract 75m,
Grean tea extract 75mg, L_Carnitine fumarate 450mg, Cafein 50mg,
Cassiae torae extract 75mg, Selen 2000ppm 2mg, 1mg, Vitamin B6 1mg, Vitamin PP 5mg, Acid folic
100mcg, Ca.gluconate 50mg, Zn.gluconate 12mg, Mg.lactate 25mg, Kali.Citrate 5mg.

* Giúp hạn chế việc chuyển hóa thức ăn thành mỡ dự trữ.
*Tăng cường chuyển hóa chất béo.

Người da chảy xệ, người có nguy cơ dư cân
và béo phì, người muốn giảm cân.

Viên
nang cứng

Hộp
60 viên

Vitamin C 100mg

Vitamin C giúp làm tăng tính đàn hồi của thành
mạch máu, giúp giảm nguy cơ chảy máu, tăng cường sức
đề kháng của cơ thể, giúp tăng hấp thu sắt tạo hồng cầu.

* Người dễ bị bệnh xuất huyết
dưới da, chảy máu chân răng.

Viên
nang cứng

Hộp
100 viên

Vitamin B1 3mg, Vitamin B2 3mg, Vitamin B6 3mg.

Giúp bổ sung và dự phòng sự thiếu hụt vitamin
nhóm B cho cơ thể do chế độ ăn uống không hợp lý.

Người bị viêm dây thần kinh ngoại vi,
ăn không tiêu, chán ăn. Bổ sung vitamin
hàng ngày do chế độ ăn không hợp lý.

Viên
nang mềm

Hộp
100 viên

Dạng bột

Hộp
40 gói

LEHUTRA–CURCUMIN

Curcumin 98% 250mg, Fucoidan 60% 10mg, Bioperin 1mg, Canxi carbonate 125mg
Phụ liệu: gelatin, glycerin, sorbitol, lecithin vừa đủ 1 viên.
Cho 10ml:
Bacillus clausii …………………106-108CFU
Phụ liệu: nước cất, hương liệu vừa đủ 10ml.
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Công dụng

MEJYBES

BOKAFELD

Viên
nang mềm

Hộp 20 ống/
ống 10ml
Ống

Hộp 01 lọ
/ lọ 30 viên
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IONRESOL

Glucose 73%, Sodium Chloride 13%, Sodium Citrate 8,4%, Potassium Chloride 5,4%.

* Bù nước và một số chất điện giải cần thiết cho cơ thể.

Dùng trong các trường hợp bị
mất nước và chất điện giải do bị tiêu chảy, nôn mửa,
mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc, chơi thể thao.
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POSTANONE C Vịt

Mỗi viên nén chứa: Sữa ong chúa 10mg, Vitamin C 10mg, Zn gluconate 5mg.

Bổ sungVitamin C cho cơ thể, giúp phòng và
cải thiện tình trạng thiếu Vitamin C.

Người có nhu cầu bổ sung vitamin C. Các trường hợp
thiếu vitamin C làm cho thành mạch máu không bền.

Viên
nén ngậm

Lọ
20 viên

BKMAXLD

Vitamin A 500 IU, Vitamin D3 200 IU, Vitamin E 0,5 IU, Vitamin C 20 mg, Calci gluconat 200 mg,
Vitamin B1 0,3 mg, Vitamin B2 0,3 mg, Niacin 2 mg, Vitamin B6 0,3 mg, Vitamin B12 3 mcg, Kẽm (dưới
dạng kẽm oxyd) 1 mg, Xylitol 350 mg, Lactobacillus Paracasei 10 mg, Magnesium amino acid chelat 2 mg,
Copper citrat 0,1 mg, Mangan citrat 0,8 mg, Thymomodulin 5% 15 mg, L-taurin 20 mg, DHA 1 mg.

Bổ sung Vitamin A,D,B1, B2, B5,B6,PP, B12,C
và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp ăn ngon
miệng, tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. - Giúp
tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe.

Trẻ em và thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển
biếng ăn, suy dinh dưỡng. Người lao lực, mới ốm dậy,
người cao tuổi. Người làm việc trí óc nhiều, căng
thẳng, stress. - Vận động viên thể thao và người lao
động nặng.

Viên nén
nhai ngậm

Hộp
30 viên
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Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

Viên
nang mềm

Hộp
100 viên

SAGABA-02

OMEGA-3 (Bao gồm EPA và DHA từ dầu cá ) 434mg,
OMEGA -6 (chứa Axit Leic và axit Gama-Linolenic) 276mg,
OMEGA-9 (Acid Oleic) 170mg, Vitamin E tự nhiên 4IU.

Bổ sung chất béo không no thiết yếu cho cơ thể và nâng
cao sức khỏe tim mạch, khớp. Giúp bổ dưỡng cho não,
Người có triệu chứng mắt khô và thị lực mắt yếu, da
da, mắt. Hỗ trợ làm giảm lượng triglyceride và cholesterol khô, người có lượng triglyceride và cholesterol trong
trong máu, phòng bệnh xơ vữa động mạch.
máu cao.
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GOLDSKYLD

Vitamin A (Vitamin A Palmitate, 1.7M IU/g) 1250IU, Thiamine (Vitamin B1 as Thiamine HCL) 1mg,
Riboflavin (Vitamin B2) 1mg, Choline (Choline Bitartrate) 12.5mg, Chondroitin Sulfat 50mg, Lutein
(Lutein 80%, from marigold flower extract) 3mg, Zeaxanthin (Zeaxanthin 20%,
from marigold flower extract) 500mcg, DHA (Fish Oil, EPA/DHA 05/55 EE) 20mg.

Giúp tăng cường thị lực cho mắt,
giúp giảm mỏi mắt, khô mắt.

Trẻ em thị lực mắt yếu, phòng ngừa giảm thị lực mắt,
mỏi mắt, khô mắt và mắt tiếp xúc nhiều với máy tính và
các thiết bị điện tử.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên
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LEDESMALD

DHA ( Obtained From 328mg Fish Oil ) 180mg.

Giúp bổ sung DHA hỗ trợ phát triển não bộ.

Trẻ em tiểu học, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Giúp bổ sung Calci và Vitamin K giúp
tăng cường hấp thu Calci, hỗ trợ phát triển
chiều cao, giúp giảm còi xương ở trẻ em.

Trẻ em tiểu học, phụ nữ mang thai, chuẩn bị mang thai
và cho con bú. Trẻ em tiểu học bị còi xương, thiếu
chiều cao, trẻ đang trong giai đoạn phát triển chiều cao.
Phụ nữ mang thai và cho con bú, phụ nữ chuẩn bị
mang thai.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

Dạng
bào chế

Quy cách
đóng gói

66

69

70

THELATOLD

NASASEVEN

Vitamin K ( as Menaquinone-4 ) 5mcg,
Calcium ( From Algae, Aquamin® F Sea Minerals ) 100mg, Magnesium ( as Mangesium Oxide ) 5mg.
Vitamin A (50% as Vitamin A Palmitate and 50% as Beta Carotene) 2000UI, Vitamin C (as Ascorbic
Acid) 150mg, Vitamin D (as Cholecalciferol) 6mcg (250UI), Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate)
45mg, Zinc (as Zinc Oxide) 23mg, Copper (as Cupric Oxide) 0,5mg, Fish Oil [ 33% EPA
(Eicosapentaenoic Acid)/ 22% DHA`(Docosahexaenoic Acid)] Taurine 135mg, Lutein (20% in Safflower
Oil) 3mg, Zeaxanthin 0,6mg.
Thành phần khác: Gelatin, Glycerin, Yellow Beeswax, Purified Water, Soy Lecithin, Titanium Dioxide
Powder, FD & C Yellow # 5, FD & C Blue # 1

Bổ sung Fish Oil Omega-3, Lutein, Zeaxanthin và một số
Vitamin và khoáng chất hỗ trợ giảm các triệu chứng mỏi
mắt, nhức mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa hoàng điểm Người tiếp xúc nhiều với máy tính, trẻ em đang ở độ
và đục thể thủy tinh.
tuổi đến trường, người bị cận thị.

DANH MỤC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM
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Tên sản phẩm

Công thức, hàm lượng

Công dụng

Đối tượng sử dụng

KAMBELD

Vitamin B1, B2, B5, B6, B12, Vitamin D3, Vitamin C, acid folic, kẽm, sắt, calci, DHA, EPA, Selen,
Taurine, Cholin hydrogen tartrate… ( Sản phẩm không gây táo bón )

Bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi,
giúp thai nhi phát tiển tốt trí não, mắt, tủy sống, sụn,
xương…… giúp giảm thiểu dị tật thai nhi… .

Phụ nữ có thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

LAMELDO

Cao nhân sâm, Gínsenoside, Cao đông trùng hạ thảo, Cao bạch quả,
Cao nhung hươu, Sữa ong chúa, Vitamin B1,2,3,6,9,12, Ferrous Fumarate,
Calcium carbonate, Cu.Gluconata, Zn.Gluconatem Mn.Gluconate, L_Arginine(HCL),
L_Carnitin fumarate, L_Lysine, Taurine,Chiline hydrogen tarrtrate

Bổ sung các chất từ Nhung hươu, Linh Chi,
Nhân sâm, Sữa ong chúa, Đông trùng hạ thảo,
và Vitamin và khoáng chất

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 10 tuổi trong những
trường hợp sau: Người ốm, suy nhược cơ thể, mệt mỏi,
người già yếu, người làm việc quá sức. Thanh thiếu
niên đang trong thời kỳ phát triển.

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Hỗ trợ trong quá trình điều trị tiêu chảy cho
trẻ em và người lớn và làm lành đường ruột

* Dùng trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, tiêu
chảy.
* Uống dự phòng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột
do dùng nhiều kháng sinh.

Dạng
cốm bột

Hộp
30 gói

Hoạt huyết dưỡng não

Người bị thiếu máu não: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt,
mất ngủ, hay quên. Người già, người học tập và làm
việc căng thẳng, mệt mỏi, suy giảm thần kinh
Cảnh báo: Người bị cao huyết áp, phụ nữ mang thai và
người bị xuất huyết tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi
sử dụng.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

FILDIAS

RASMUSELD

Lactobasillus acidophilus 100mg (tương đương 10 mũ 9 )
+ Vitamin B1, 2 + Lactose + Hương sữa

Ginkgobiloba Extract, Cao đinh lăng và nhân sâm,
L- Citrulline DL Malate, L-Arginine HCL, Acid folic, Vitamin B6, MgO

DANH MỤC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM
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GAMALDAR

Giúp tăng cường chức năng gan trong hỗ trợ điều trị:
viêm gan, viêm gan mãn tính, rối loạn chức năng gan,
gan nhiễm mỡ, men gan cao

Người có men gan cao, đang trong giai đoạn viêm gan,
mẩn ngứa, mề đay, vàng da. Gan bị nhiễm mỡ, bị rối
loạn chức năng gan, chức năng gan kém.

Viên
nang mềm

Hộp
30 viên

* Người nóng trong, phát ban, mề đay, rôm sảy, mẩn
ngứa.
* Người chức năng chuyển hoá kém, mệt mỏi, chán ăn,
ăn uống không tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón, rối loạn
tiêu hóa.

Dạng
dung dịch

Hộp 20 ống
/ ống 10ml

Viên nén
ngậm

Hộp
60 viên

Phòng chống thoái hóa khớp xương.

Người từ 12 tuổi trở lên, dùng cho người thoái hóa
khớp cấp và mãn tính, người lao động nặng, người chơi
thể thao

Viên
nang mềm

Hộp
60 viên

Arginine HCL 200mg + Nhóm Vitamin B

Hỗ trợ chức năng giải độc gan: dành cho những
trường hợp uống các loại thuốc điều trị bệnh ảnh hưởng
tới chức năng gan…..

Trẻ em từ 1 tuổi trở lên: Được dùng trong khi trẻ em
đang điều trị các loại thuốc có ảnh hưởng đến chức
năng gan như: đang điều trị kháng sinh, kháng nấm
(uống và dùng bôi ngoài), paracetamol, thuốc bướu cổ.
Trẻ em ăn ít, chán ăn.

Dạng cốm

Hộp
30 gói

Bột tinh nghệ 350mg, Bồ công anh 250mg, Lá khôi trắng 350mg, Dạ cẩm 400mg,
Khổ sâm 250mg, Ngải cứu 250mg, Cam thảo 350mg, Ô tặc cốt 300mg

Giúp giảm các triệu chứng của bệnh đau dạ dày, viêm loét
dạ dày, đau bụng, đầy hơi, ợ chua, đau rát thượng vị, trào Các trường hợp viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và
ngược dạ dày. Tác dụng trung hòa, làm giảm tiết acid
mãn tính, viêm thực quản do trào ngược dạ dày, rối
dịch vị, giúp nhanh liền các ổ loét, bảo vệ dạ dày
loạn tiêu hóa

Viên nén

Hộp
30 viên

Arginine HCl 300mg + L_Orthini 50mg + Silymarine 200mg + Artiso 50mg +
Methionin 50mg + Lecithin 100mg + Vitamin B1, B2, B5, B6, PP

LISDER

Arginine aspartate, cao ( Actiso, diệp hạ châu, kim ngân,
hạ khô thảo, thổ phục linh, lá đơn, sài đất, râu ngô, rau má, mã đề, thương nhĩ tử )

Mát gan - thanh nhiệt

JUMIOP

Omai (mơ muối) 500mg, Bách bộ 250mg, Cát cánh 250mg,
Gừng 250mg, Menthol 3,5mg, Tinh dầu gừng 500mcg,
Tinh dầu quế 500mcg. Phụ liệu: Bột bắp,Dextrose, Sorbitol, đường Xylitol vừa đủ 1 viên.

Làm ấm họng, thông khiếu, loãng đờm, giảm các chứng
ho, ngứa họng, đau rát họng. Hỗ trợ giảm các triệu chứng * Người bị ho, ngứa họng, đau rát họng, khan tiếng.
cảm lạnh,viêm đường hô hấp
* Người bị cảm lạnh, viêm đƣờng hô hấp.

KISOUTULTRA

SHIROLD

NICKYLD

Glucosamin 500mg

* Bổ sung DHA. Hỗ trợ tăng khả năng hấp thụ Calci, hỗ
Vitamin D3 (As Cholecalciferol) 45.000 IU, DHA ( Docosahexaenoic acid ) 1.530 mg, Vitamin E(dl-alpha trợ giảm nguy cơ còi xương cho trẻ em và loãng xương
tocopheryl axetat) 1mg Dầu đậu nành, phụ liệu vừa đủ lọ 30ml.
cho người lớn.

* Trẻ em thiếu cân, còi xương, thiếu chiều cao, trẻ cần
nâng cao thị lực cho mắt.
* Người bị thiếu hụt vitamin D3, phụ nữ mang thai,
người lớn bị loãng xương.

L-lysine 40mg, Vitamin A 250IU, Vitamin D3 250IU, Vitamin B1 2mg, Vitamin B2 1,25mg, Vitamin B3
1,25mg, Vitamin B6 5mg, Vitamin B12 25mcg, Ca glycerophosphat 60mg, Magnesium gluconate 4mg,
Vitamin K2 5mcg.
Phụ liệu: Vitamin C, Mật ong, hương dâu, nước vừa đủ cho 5ml dung dịch.

Bổ sung Vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tăng cường sức
đề kháng hỗ trợ giảm nguy cơ cảm lạnh, cảm cúm.

Trẻ có nhu cầu bổ sung vitamin, khoáng chất và tăng
cường sức khỏe như: Trẻ có sức đề kháng yếu hay ốm
vặt, kém ăn, Trẻ hay bị cảm lạnh, cảm cúm, đang hồi
phục sức khỏe.

83

1125mg Cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương:
Kim ngân hoa (Lonicera cambodiana) 12000mg, Sài đất (Wedelia chinensis) 2000mg, Bồ công anh
(Lactuca indica) 2000mg, Kinh giới (Elsholtzia ciliate) 500mg, Thương nhĩ tử (Fructus Xanthii strumarii)
500mg, Thổ phục linh (Smilax glabra) 250mg,
Phụ liệu: Đường trắng, Vanilin, Dầu chuối, Nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

Thanh nhiệt, mát gan, hỗ trợ giải độc gan, bảo vệ gan. Hỗ
trợ làm giảm các triệu chứng: chán ăn, vàng da, dị ứng,
mẩn ngứa, rôm sẩy, nổi mề đay do chức năng gan suy
giảm.

Trẻ em và người lớn bị chán ăn, vàng da, dị ứng, rôm
sẩy, mẩn ngứa, người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ
gan do chức năng gan suy giảm. Trẻ em và người lớn
dùng thuốc có hại cho gan, người uống nhiều bia rượu.

Hỗn dịch
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Glucosamine sulfate 2KCL 750mg, MSM 125mg, L-Ornithine HCL 100mg, L-Arginine HCL 100mg, Mg
lactate 100mg, Ginkgo biloba extract 60mg, Bột tỏi 50mg, Grape seed extract 50mg, Dimethylglycine
HCL 40mg, Selen 2000ppm 30mg, Hawthorn berries extract 25mg
Coenzyme Q10 5mg, Zingiber extract 15mg, Vitamin D3 200UI, Vitamin A 500UI, Vitamin B12 7,5mcg.
Phụ liệu: Bột bắp, talcum vừa đủ 1 viên.

Giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, não.
Giúp bổ gan và tăng cường chức năng gan mật.

* Dùng tốt cho người trưởng thành.
* Sản phẩm này dùng tốt cho tim, não, gan, mắt, khớp.
Hiệu quả tốt cho tuổi từ 40 tuổi trở lên.

Nang mềm

MYDOLIFE 1
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MYDOLIFE 2
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MYDOLIFE 3

FLASHTEN

Hộp 01 lọ/
lọ 30ml
Hỗn dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 100ml
Hỗn dịch

Hộp 01 lọ/
lọ 100ml

Hộp
60 viên

DANH MỤC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM
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POSTANTHREE

Vitamin A 500UI, Vitamin D3 100Ui, Vitamin E 0,5UI, Vitamin C 20mg, Aquamin F 100mg, Vitamin B1
0,3mg, Vitamin B2 0,3mg, Vitamin B6 0,3mg, Vitamin PP 2mg, Vitamin B12 10mcg, ZnO 5mg, Sodium
fluoride 500mcg, Bacillus subtilis 105-108 CFU, Vitamin K1 40mg, Vitamin K2 98% 40mcg,
Magnesium Amino Acids Chelate 2mg, Cu gluconate 100mcg, Mn gluconate 800mcg, Thymomodulin
15mg, Taurine 20mg, Xylitol 200mg.
Phụ liệu: Đường kính, Dextrose, Magnesium Stearat vừa đủ 1 viên.

Người ăn uống không ngon miệng, chán ăn, tiêu hóa
Bổ sung các vitamin, khoáng chất cho cơ thể hỗ trợ giúp kém.
kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng. Hỗ trợ tăng cường sức Người suy nhược cơ thể, mới ốm dậy, các trường hợp
khỏe, bảo vệ răng miệng.
mệt mỏi do lao động, học tập, thể thao gắng sức.

POSTANTEN

Cao đông trùng hạ thảo 50mg Cao linh chi 50mg Sữa ong chúa 50mg Calcium carbonate 50mg L-Lysine
HCL 50mg Cao nhân sâm 25mg L-Arginine HCL 25mg Ferrous fumarate 20mg Taurine 20mg Cao bạch
quả 10mg Cao nhung hƣơu 10mg Zinc gluconate 10mg L-Carnitine fumarate 10mg Curcumin 95% 5mg
Vitamin E 5UI Cu gluconate 5mg Mn gluconate 5mg Choline hydrogen tartrate 5mg Vitamin B1 2mg
Vitamin B2 2mg Vitamin B6 2mg Vitamin B9 1mg Vitamin A 200UI Vitamin B12 1mcg Phụ liệu: Gelatin,
Glycerin, Sorbitol, lecithin, sáp ong,vanillin vừa đủ 1 viên

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 10 tuổi trong những
trường hợp sau:
Bổ sung các dưỡng chất từ cao nhung hươu, linh chi,
Người ốm, suy nhƣợc cơ thể, mệt mỏi, người già yếu,
nhân sâm, các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể
người làm việc quá sức.
giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, nâng cao sức
Thanh thiếu niên đang trong thời kỳ phát triển.
khỏe, hạn chế lão hóa cho cơ thể khỏe mạnh.

Viên nén

Nang mềm

Hộp 3 vỉ/
vỉ 10 viên

Hộp sắt 12 vỉ/
5 viên

