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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  

Children’s Multivitamin 

 

Thành phần: Thành phần trong 5ml: Ascorbic acid BP (vitamin C): 15mg; Riboflavin BP (Vitamin B2): 

1.5mg; Thiamine Hydrochloride BP (Vitamin B1): 2mg; Nicotinamide: 14mg; Pyridoxine Hydrochloride 

BP (Vitamin B6): 1mg; 

Thành phần khác:  

Propyl gallate: 0.005mg; Citric acid khan:0.25mg; Sorbitol dung dịch: 5mg; Propylene glycol: 5mg; 

Sodium benzoate: 0.05mg; Hương cam (hương tổng hợp): 0.125mg; Sodium detarate: 0.0075; Nước tinh 

khiết: 9.65mg; Hỗn hợp đường (glucose): 29.4954mg;  

Công dụng: Bổ sung một số vitamin cho cơ thể, giúp trẻ tăng cường sức khoẻ, hỗ trợ tăng cường sức đề 

kháng cho trẻ. 

Đối tượng sử dụng: Trẻ em trên 4 tuổi cần tăng cường sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng. 

HDSD: 

Trẻ em 4-12 tuổi: 5ml mỗi ngày. 

Trẻ em từ 12 tuổi- 14 tuổi: 5ml mỗi ngày. 

Trẻ em từ 14 tuổi trở lên: 5-10ml mỗi ngày. 

Chú ý: 

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

- Lắc chai trước khi dùng 

- Không sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi. 

- Người đang sử dụng thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. 

Hạn sử dụng: 30 tháng kể ngày sản xuất. Số lô sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì. 

Thương nhân chịu trách nhiệm và nhập khẩu sản phẩm: CÔNG TY CP XNK TBYT HỢP PHÁT 
(Đ/c: Số 38, tổ 20, P Thanh Lương, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

NSX: Bell, Sons & Company (Druggists) Limited 

Địa chỉ: Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Merseyside, PR9 9 AL.Anh 

Xuất xứ: Anh 

Số ĐKCB: 1505/2022/ĐKSP 

 


