
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GMP 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng 572 mg chứa:
- Hỗn hợp cao Musgold 415 mg (tương đương 160 mg cao nấm Linh chi   -
Ganoderma lucidum Coriolus versicolor, 85 mg cao nấm Vân chi - , 85 mg cao 
nấm Thái dương - , 85 mg cao nấm Hầu Thủ - ). Agaricus blazei Hericium erinaceus
-  Magnesi carbonat (504(i)), Microcrystallin cellulose PH101 (460(i)), Phụ liệu:
Tinh bột mì, olloidal silicon dioxid A200 (551), Magnesi stearat, Natri  C
benzoat (211), Vỏ nang cứng vừa đủ 1 viên.
CÔNG DỤNG: 
- Giúp giảm cholesterol trong máu.
- Hỗ trợ tăng cường chức năng gan, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng 
cho cơ thể.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người có cholesterol mỡ máu cao, chức năng gan kém, mệt mỏi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Người lớn: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.

* LƯU Ý:
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh.
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
- Không khuyến cáo dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và cho 
con bú.
- Sử dụng thận trọng ở những người mắc bệnh mạch vành do đặc tính chống 
tạo mạch máu (ức chế sự phát triển mạch máu mới) trong tim.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ 
em.
THỜI HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử 
dụng in trên bao bì.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
- Hộp 1 chai x 60 viên.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên.

SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp
(Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 & ISO/IEC 17025: 2017)
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