
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE MAXCAL 

 

THÀNH PHẦN 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Calci (dưới dạng Calci carbonat 1500 mg)                600 mg 

Vitamin D3 (Cholecalciferol)                200 IU 

Magnesi (dưới dạng Magnesium sulfat 317,46 mg)             40 mg 

Kẽm (dưới dạng Kẽm sulfat monohydrat 20,60 mg)               7,5 mg 

Đồng (dưới dạng Đồng sulfat pentahydrat 3,928 mg)         1 mg 

Mangan (dưới dạng Mangan sulfat monohydrat 5,539 mg)      1,8 mg 

Bo (dưới dạng Borax 2,205 mg)                  0,25 mg 

Phụ liệu: Tinh bột ngô tiền gelatin hóa, Silica – Colloidal kha, Tinh bột natri glycolate, Natri 

lauryl sulfate, Magnesium stearate, Maltodextrin, hệ bao phim Opadry II (85F19250), hệ bao 

phim Opadry II (85G64836). 

CÔNG DỤNG 

Hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương ở người già, thiếu hụt calci ở phụ nữ tiền mãn kinh, phụ nữ 

mang thai, trẻ em ở giai đoạn phát triển. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

Người trưởng thành, trẻ em, phụ nữ tiền mãn kinh, phụ nữ mang thai cần bổ sung calci và 

vitamin D3. 

CÁCH DÙNG 

Người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 1 viên, 2 lần/ngày, uống trong bữa ăn. 

 

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. 

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

Không sử dụng cho người quá mẫn đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

 

Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nang mềm 

Sản xuất bởi: MEGA LIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY. LTD. 



60 National Avenue, Pakenham, Victoria 3810, Úc 

Tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

VPĐD MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited tại thành phố Hồ Chí Minh. – 

Phòng 5.12A, tầng 5, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (Việt 

Nam) 

Tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

 


