DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SUMPHARMA
STT
1

Nước
Tên sản
sản xuất
phẩm
Mỹ
Bổ khớp

Đóng gói
60 viên nén/ lọ

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Glucosamine Sulfate KCl, Shark
Liên hệ
Liên hệ
Hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp, giúp Bất kỳ nhóm
tuổi nào cần
Cartilage Extract, MSM (Methyl
khớp dẻo dai linh hoạt, giảm đau
bổ sung dinh
Sulfonyl Methane): , Green Lipped
khớp, giảm nguy cơ thoái hóa
khớp.
dưỡng cho
Mussel Powder, Magnesium,
xương, khớp
Vitamin D, Hyaluronic Acid, Collagen
Type II
Bổ sung Vitamin, hỗ trợ duy trì
Người lớn, trẻ
Liên hệ
Liên hệ
Probiotics Complex, Lactobacillus
xương khớp khỏe mạnh.
em
Phamnosus LR 05 (DSM 19737),
Bifidobacterium Animalis subsp,
lactis BS 01 (LMG P-21384), Vitamin
D, vitamin K2: 2000IU
BioAccelerator-Snail slime filtrate
chiết xuất Gọng vó, chiết xuất hoa
Giúp duy trì đường hô hấp trên
Trẻ trên 6 tuổi
Liên hệ
Liên hệ
mullein, chiết xuất rễ Thiên trúc quỳ, khỏe mạnh, giúp làm dịu cổ họng.
Chiết xuất hoa bồ đề, Chiết xuất anh
thảo bông vàng, Chiết xuất - Mã đề lá
hẹp
Vitamin C, Soy Lecitin, L-Lysine,
Liên hệ
Liên hệ
Hỗ trợ hệ thống miễn dịch của trẻ Trẻ em
Vitamin B3, Vitamin E, Vitamin B5,
Vtamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1,
Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B12
Thành phần chính

2

Bulgaria Xương khớp Hộp 20 viên nang.
Vỉ

3

Ba Lan

4

Bulgaria Tăng cường Dạng si-rô, 1 lọ x
miễn dịch
200ml
cho trẻ

5

Bulgaria Ăn ngon cho Lọ thủy tinh 120ml Phức hợp của nước ép chanh đậm
trẻ
với thìa+hộp bên
đặc, nước ép đậm đặc từ cà rốt, dâu
ngoài
dại, chiết xuất lá bạc hà (Mentha x
piperita), chiết xuất quả thì là
(Foeniculum vulgare), chiết xuất rễ
mùi tây(Petroselinum sativum.,
vitamin C, vitamin D3, Kẽm (2,5mg)

6

Giảm ho

Hộp 15 viên nén
(bao gồm vỏ hộp)

Công dụng

Hỗ trợ tăng sự thèm ăn, giúp trẻ
ăn ngon, tiêu hóa tốt

Trẻ em từ 3
tuổi trở lên

Liên hệ

Liên hệ

Slovenia Ăn ngon cho 150 ml dung dịch
trẻ
trong lọ thủy tinh
với vỏ hộp và thìa
phân liều.

chiết xuất cam đắng, chiết xuất atiso, Hỗ trợ tăng sự thèm ăn, giúp trẻ
Royal jelly (sữa ong chúa), Lysine.
ăn ngon, tiêu hóa tốt
Pantothenic acid, Vitamin B1,
Vitamin B6, Folic acid, Vitamin B12

Trẻ em từ 3
tuổi trở lên,
người lớn

Liên hệ

Liên hệ

7

Pháp

Bổ bà bầu

Hộp 3 vỉ *10 viên
nang mềm

Fish Oil, Vitamin B6, Ferrous
Bổ sung cho nhu cầu vitamin cho
bà bầu
Fumarate, Calcium Hydrogen
Phosphate, Calcium Pantothenate,
Cholecalciferol, Thiamine nitrate
(Vit B1) , Riboflavine (Vit B2),
Nicotinamide (Vitamin PP), Folic
acid (Vitamin B9), Potassium iodide,
Betacarotene, d-alpha tocopherol,
Cyanocobalamin (Vit B12), Ascorbic
Acid (Vit C), Magnesium, Zinc

Phụ nữ có thai

Liên hệ

Liên hệ

8

Bồ Đào
Nha

Bổ bà bầu

1 hộp gồm 6 vỉ x 5
viên nén, 6 vỉ x 5
viên nang, tổng 60
viên 2 loại

Phụ nữ mang
thai và đang
cho con bú

Liên hệ

Liên hệ

9

Slovenia Sinh lý nam

Hỗ trợ tăng cường chức năng sinh Người lớn
lý nam giới

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường chức năng gan,
bảo vệ gan, thúc đẩy sự bình
thường và khỏe mạnh của gan

Liên hệ

Liên hệ

10 Bulgary

Bổ gan

Dầu cá, Canxi (Tricalcium
phosphate], Phospho, Vitamin c (LAscorbic acid), Săt, Niacin, Vitamina
E, Kẽm, Pantothenic Acid, Vitamin
B6, Riboflavin,
Thiamine, Folate, Iod, Selen, Biotin,
Vitamin D3, Vitamin B12
* 50 ml trong chai
Coenzyme Q10, L-Arginine, Taurine,
nhựa. (không có vỏ Natural masked Caffeine, Guarana
hộp)
dry extract, Lepidium meyenii
powder extract, KSM-66
Aswagandha powder (Withania
Somnifera) (sâm ấn độ), Zinc
Vitamin C (sodium L ascorbate),
Vitamin B5 (sodium D
pantothenate),Vitamin B6
(pyridoxine hydrochloride), Vitamin
B12 (methylcobalamin)
* Lọ nhựa PVC 30
High Bioavailable Proprietary Blend,
viên
Choline bitartrate, Alpha Lipoic acid,
Coenzyme Q10, Vitamin B2, Milk
Thistle oil

Bổ sung Vitamin khoáng chất và
DHA dành cho bà bầu

Người lớn

Nước
Tên sản
sản xuất
phẩm
11 Thụy Sĩ Bổ gan

STT

Đóng gói

Thành phần chính

Công dụng

Lọ/vỉ 30 viên nén
(không có vỏ hộp)

Chiết xuất kế sữa, Vitamin C, Niacin, Hỗ trợ tăng cường chức năng gan,
Vitamin E, Pantothenic acid, Vitamin bảo vệ gan, thúc đẩy sự bình
B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic
thường và khỏe mạnh của gan
acid, Biotin, Vitamin B12

12 Tây Ban Bổ não
Nha

Hộp 3 vỉ * 10 viên
nang mềm

Bạch quả, Natokinase, Vitamin B1,
Vitamin B6, Dầu cá, Magie, Vitamin
D3, Coenzyme Q10

13 Mỹ

100 viên nén/lọ
(Bao gồm vỏ hộp)

Canxi 250mg
Vitamin D3

Canxi sữa +
D3

14 Bulgaria Giảm cân
15 Bulgaria Bổ não

16 Ailen

Sinh lý

17 Slovenia Hỗ trợ sinh
sản nữ giới

18 Canada

Trắng da

19 Canada

Trắng da

20 Bulgaria Tiểu đường

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Người lớn
Liên hệ
Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường trí nhớ, sự tập Người lớn
trung, tăng cường chức năng não
bộ, giảm các triệu chứng thiểu
năng tuần hoàn não.
Bổ sung canxi cho cơ thể giúp phát Trẻ em trên 3
triển xương và răng khỏe mạnh.
tuổi + thanh
thiếu niên

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ giảm cân

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu Người lớn
não, Tăng cường trí nhớ và sự tập
trung

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường chức năng sinh Người lớn
lý nam giới.
Người lớn
Bổ sung vitamin và khoáng chất
cho phụ nữ dự định mang thai

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ chống oxy hóa, làm sáng da, Người lớn
hạn chế lão hóa da.
Hỗ trợ chống oxy hóa, làm sáng da, Người lớn
hạn chế lão hóa da, bảo vệ da khỏi
tác hại của ánh nắng mặt trời.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

hỗ trợ duy trì đường huyết khỏe
mạnh

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Green Tea Extract (Trà xanh)
Isoflavones (Chiết xuất đậu nành)
Vitamin C
Coenzyme Q 10
Lycopene 6% Powder
Calcium carbonate
Dầu cá 1000mg
Vitamin D3
Vitamin A
Astaxanthin

Bổ sung và hỗ trợ cân bằng nội tiết
tố nữ. Giúp giảm các triệu chứng
tiền mãn kinh. Phòng ngừa loãng
xương ở phụ nữ.

Bổ sung hằng
ngày cho sức
khỏe phụ nữ
trên 30 tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Cung cấp EPA, DHA và vitamin D3 Người lớn
cho cơ thể, hỗ trợ giảm cholesterol
máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim
mạch, hỗ trợ sức khỏe.

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường trí nhớ, sự tập
trung, tăng cường chức năng não
bộ, giảm các triệu chứng thiểu
năng tuần hoàn não.
Bổ sung vitamin và khoáng chất
giúp hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ
dự định mang thai.

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Phụ nữ

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm Người lớn
các triệu chứng khó chịu trước
hành kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.

Liên hệ

Liên hệ

Bổ sung Canxi và Vitamin D3 giúp
xương chắc khỏe

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

6 vỉ * 10 viên nang Chitosan, L-Carnitine, Chromium
cứng. Hộp
3 vỉ x10 nang cứng Cao khô lá Bạch quả chứa 24%
flavonglycozids và 6% gincolids và
bilobalid, cao khô chồi và lá nhân
sâm
Lọ 30 viên nang
Hàm lượng/viên
Chiết xuất hàu biển 280mg
30 viên trong lọ.
Coenzyme Q10, kẽm, Vitamin C, Folic
acid, Vitamin E (DL-alphatocopheryl acetate), Vitamin D3,
Vitamin B6, Vitamin B12
60 viên nang
Glutatione 500 mg; Vitamin A,
cứng/lọ
Vitamin C, Vitamin E, Collagen.
1 lọ 60 viên nang
Glutatione 350 mg, L-Glutamin, Lcứng
Glycine; NAC; Vitamin C;
Polypodium Leucotomos; Collagen;
Vitamin E
3 vỉ * 10 viên nang cao khô vỏ quế 10:1, chrome
cứng. Hộp
picolinate, magnesium hydroxide

21 Ấn Độ

Tiền mãn
kinh

Lọ 30 viên nén

22 Ai len

Omega 3

Lọ 30 viên nang
mềm

23 Pháp

Bổ não

Hộp 3 vỉ *10 viên
nang mềm

24 Ý

Bổ trứng

Hộp 3 vỉ * 10 viên
nén tròn

25 Mỹ

Nội tiết tố

Lọ 30 viên nang
mềm

Ginkgobiloba, Nattokinase, Vitamin
B1, Vitamin B6, Omega 3,
Magnesium B6, Vitamin D3,
Coenzym Q10
Inositol, Vitamin C, Magnesium,
Nicotinamide, Para amino benzoic
acid, Vitamin E, L-arginine, zinc,
Iron, vitamin B1, Vitamin D3,
Vitamin B6g, vitamin B2,
manganese, Folic acid, copper,
Vitamin B12, Vitamin A, Selenium,
Chromium, Iodine
Dầu hoa anh thảo
Dầu cá

26 Canada

Canxi, D3

30 viên nén/lọ

Calcium carbonate; Vitamin D3

27 Ý

Giảm cân

Lọ 60 viên nén

chiết xuất Cây Nụ, chiết xuất trà
Hỗ trợ giảm cân
xanh, Chiết xuất cam đắng, AcetylCarnitine, Chiết xuất rong biển, chiết
xuất rau má, chiết xuất dây thìa
canh, chiết xuất cà phê xanh, chiết
xuất trà yerba, Phenylalanine, Crom.

Thanh thiếu
niên, người
lớn
Người lớn

STT

Nước
sản xuất

28 Mỹ

Tên sản
phẩm

Sản phẩm ho 15 viên softgel/vỉ.
2 vỉ/hộp

29 Nhật Bản Collagen

30 Mỹ

31 Bồ Đào
Nha

32 Bồ Đào
Nha

33 Mỹ
34 Ý

35 Ý

36 Ý

Đóng gói

Lọ thủy tinh tối
màu, Nắp kim loại
trắng, 50ml

Thành phần chính
Eucalyptol, Menthol, Tinh dầu
Coleus,
tinh dầu gừng, dầu trà xanh.
Collagen (cá), nước, Fructose, Nước
ép táo đậm đặc, chiết xuất Formosa
Ruby, Citric Acid, Gôm Acada, hương
vị táo, Vitamin C, Sucralose, Bcarotene, Bột sụn cá mập, hương vị
bưởi chùm.
Hàm lượng/ ml
Cholecalciferol 400IU

Vitamin D3 30 ml/lọ
nhỏ giọt cho
trẻ
Omega 3
Lọ 150ml, có vỏ hộp DHA
EPA
Vitamin E
Vitamin D
Bổ bà bầu
10 x 3 vỉ, có vỏ hộp Dầu cá chứa EPA, DHA, Vitamin c,
Săt , Niacin,Vitamina E, Kẽm,
Pantothenic Acid, Vitamin B6,
Riboflavin, Thiamine, Folate, Iod,
Selen, Biotin, Vitamin D3, Vitamin
B12
Tuyến tiền 90 viên nang- Lọ
Chiết xuất phấn hoa
liệt
nhựa nắp trắng
Cây cọ lùn
Siro tăng đề Lọ nâu, nắp trắng, Chiết xuất tầm xuân chứa Vitamin C,
kháng
cốc định lượng
cao mềm cây thạch nam, chiết xuất
trong, thể tích 200 vuốt mèo, chiết xuất cúc dại, mật
ml.
ong, tinh dầu cam ngọt, tinh dầu
chanh, tinh dầu quýt
Siro giảm ho Lọ nâu, nắp trắng, cao mềm Gọng vó, Cao khô Thục
cốc định lượng
quỳ, cao khô anh túc đỏ, mật ong,
trong, thể tích 200 tinh dầu khuynh diệp
ml.
Giảm cân
10 viên nén/vỉ PVC. Cao khô me, Bột xương rồng Nopal,
2 vỉ/hộp
Gừng

37 Tây Ban Dầu cá
Nha

60 viên nang mềm
hình tròn/lọ

38 Tây Ban Nội tiết tố
Nha

110 viên nang mềm Dầu hoa anh thảo
hình tròn

39 Tây Ban Giảm cân
Nha

40 viên nang cứng
thực vật/lọ

Cao khô của cam đỏ, cam ngọt, bưởi
chùm và guarana, Cao khô cà phê
xanh, Cao khô rau má, Cao khô cỏ
đuôi ngựa:, Citric bioflavonoids

40 Tây Ban Tiêu hóa
Nha

30 viên nang cứng
thực vật/hộp

Proteases
San hô biển (crustaceans)
Vi khuẩn đường tiêu hóa
(Bifidobacterium lactis W51, B.
lactis W52, Enterococcus faecium
W54, Lactobacillus acidophilus W22,
L. paracasei W20, L. plantarum W1,
L. plantarum W21, L. salivarius W24,
Lactococcus lactis W19)
Cao khô gừng
Tinh bột gạo lên men (phức hợp
enzym đường tiêu hóa: Amylase,
Protease, Cellulase, Lactase, Lipase

Công dụng
Hỗ trợ giảm ho

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Trẻ em trên 3
tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường collagen cho da, 25+
Đẹp da

Liên hệ

Liên hệ

Cung cấp vitamin D cho cơ thể

Trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ

Liên hệ

Liên hệ

Bổ sung Omega 3 cho cơ thể

Mọi lứa tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Phụ nữ có
Thực phẩm bổ sung cho phụ nữ
thai và cho
trước khi mang bầu, trong khi
mang bầu và thời gian nuôi con bú. con bú

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt

18 tuổi trở lên

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
cho cơ thể.

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ làm dịu cổ họng, dùng cho
ho khan và ho có đờm.

Trẻ em trên 3
tuổi, người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ giảm cân

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ trên 3 tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

Dầu cá hồi (chứa 18% EPA, 12%
Cung cấp omega 3-6-9 cho cơ thể.
DHA), Dầu hạt Borage (20% chứa
Hõ trợ tim mạch, chức năng não,
GLA, 17% oleic acid), Dầu nhuyễn
khớp, thị lực.
thể (chứa 14%EPA, 6,5% DHA),
Chất chống oxy hóa (vitamin E) 3mg
Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng
thời kỳ mãn kinh, hội chứng tiền
kinh nguyệt (đau, kinh nguyệt
không đều..).
Giúp làm đẹp da.
Hỗ trợ giảm cân

Hỗ trợ chức năng đường tiêu hóa,
giảm đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng,
buồn nôn,… Hỗ trợ cân bằng hệ vi
sinh đường ruột.

Nước
Tên sản
sản xuất
phẩm
41 Tây Ban Canxi
Nha

STT

Đóng gói

Thành phần chính

60 viên nang cứng
thực vật/lọ

Calcium
Magnesium
Vitamin K
Vitamin D

42 Tây Ban Hỗ trợ giấc
Nha
ngủ

30 viên nén (viên
ngậm dưới
lưỡi)/hộp

Hàm lượng/ viên nén:
Melatonin tinh khiết 1.9 mg

43 Tây Ban Giảm cân
Nha

2 trong1 = 20 viên Hàm lượng/ 20 ml:
nang cứng thực
- Fructooligosaccharides
vật/lọ + 200 ml/ lọ - Chiết xuất quả nụ Garcinia
cambogia
- Chiết xuất rễ cây Rễ vàng
- Chiết xuất rễ Coleus forskohlii
Hàm lượng/2 viên:
- Lactobacillus acidophilus
- peptide sữa

44 Tây Ban Mỡ máu
Nha

30 viên nang cứng
thực vật/hộp

45 Tây Ban Cảm cúm
Nha

46 Tây Ban Táo bón
Nha

47 Tây Ban Đường hô
Nha
hấp

48 Tây Ban Đường hô
Nha
hấp

- Men gạo đỏ
- Cao khô Gugul
- Bird Seed
- Cao khô atiso
- Cao khô Dandelion
- Coenzyme Q10
- Polycosanol
250 ml/ lọ thủy tinh -Cao lỏng Plantain
- Cao lỏng Echinacea
- Cao lỏng Tolú balsam
- Cao lỏng Common sundew
- Cao lỏng cơm cháy
- Cao lỏng Pine sap
- Cao lỏng thục quỳ
- Cao lỏng cỏ xạ hương
- Vitamin C
- Đồng
- Manganese
- Riboflavine
60 viên nang cứng Bifidobacterium bifidum
thực vật/lọ
Aloe ferox
Lactobacillus acidophilus,
Streptococcus termophylus, L.
bulgaricus:
Chiết xuất gừng
Chiết xuất keo ong
50 ml/ lọ có ống
nhỏ giọt
Chiết xuất rễ cúc Echinacea
angustifolia
Vitamin C
150 ml/ lọ (bao
- Eucalyptus honey
gồm vỏ hộp)
- chiết xuất cẩm quỳ thông thường
- chiết xuất keo ong
- Vitamin C
- Chiết xuất cúc tím

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Hỗ trợ duy trì xương và răng khỏe Cho người lớn
Liên hệ
Liên hệ
mạnh, ngăn ngừa loãng xương, gãy và trẻ em từ 4
xương.
tuổi
Thích hợp cho người lớn loãng
xương, phụ nữa mang thai, cho
con bú, trẻ em đang trong giai
đoạn phát triển chiều cao.
Trẻ từ 4 tuổi
Liên hệ
Liên hệ
Hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc
ngủ cho những người thay đổi giờ trở lên.
giấc sinh hoạt do chênh lệch múi
giờ, giúp dễ đi vào giấc ngủ.
Liên hệ
Liên hệ
Hỗ trợ giảm cân.
Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.
Công dụng

Giảm và cân bằng nồng độ
cholesterol máu.

Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ trong cảm lạnh, ho, sổ mũi

Phù hợp cho
trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ điều hòa chuyển động ruột Dùng cho trẻ
trong táo bón
từ 12 tuổi trở
lên

Liên hệ

Liên hệ

Hỗ trợ trong nhiễm trùng đường
hô hấp trên như cảm lạnh, viêm
họng. Giúp tăng cường sức đề
kháng cho cơ thể
Hỗ trợ trong nhiễm trùng đường
hô hấp trên như cảm lạnh, viêm
họng. Giúp tăng cường sức đề
kháng cho cơ thể

Dùng cho trẻ
từ 4 tuổi trở
lên

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

49 Tây Ban Miễn dịch
Nha

20 ống 10 ml/ hộp

- Sữa ong chúa
- chiết xuất phấn hoa
- L-Arginine
- L-Aspartic acid
- Chiết xuất keo ong
- Vitamin C: 20 mg
- Riboflavin (vitamin B2)

Hỗ trợ duy trì và cải thiện sức
khỏe, ngăn ngừa cảm lạnh và cảm
cúm thông thường.

Trẻ từ 4 tuổi
trở lên.

Liên hệ

Liên hệ

50 Ba Lan

Lọ siro 150 ml.hộp

Chiết xuất hoa Elderberry
Chiết xuất lá Xuyên tâm liên
Chiết xuất Long đởm thảo

Hỗ trợ đường hô hấp trên khỏe
mạnh

Trẻ em/người
lớn

Liên hệ

Liên hệ

Siro ho

Nước
Tên sản
Đóng gói
sản xuất
phẩm
51 Ba Lan
Vitamin D3 30ml dạng nhỏ
nhỏ giọt cho giọt.lọ
trẻ

STT

Thành phần chính

Công dụng

Hàm lượng/giọt
Vitamin D3 400IU

Cung cấp D3 cho cơ thể.

Cân bằng vi sinh đường ruột

52 Đài Loan Men vi sinh

30 gói / hộp (2 g /
gói)

Hỗn hợp men vi sinh được cấp bằng
sáng chế, (Lactobacillus gasseri,
Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus delbrueckii subsp.
lactis, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus paracasei) (roselle,
nam việt quất và xô thơm)

53 Bulgaria Mọc tóc

Hộp. 3 vỉ x 10 viên
nang cứng

54 Tây Ban Bổ gan
Nha

Lọ 60 viên, không
vỏ hộp

Bổ sung sau

Liên hệ

Liên hệ

L-cystin , Cỏ đuôi ngựa (horsetail
Hỗ trợ quá trình mọc tóc, ngăn
extract), Vitamin B1, B2, B3, B6, B12, ngừa rụng tóc.
chiết xuất tầm ma (nettle extract)
Coenzym Q10, biotin, Vitamin E,
Đồng , kẽm , Selen , Dầu amaranth

Trên 12 tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Glutathione 500mg;
L-Ornithin Hydrochlorid
Cholin Bitatrat
L-Methionin
L-Arginin
Myo- İnositol, D-Chiro İnositol,
Folate, Coenzyme Q10, Vitex Chas
berry.

Hỗ trợ tăng cường chức năng gan,
giải độc gan.

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

bổ sung dưỡng chất hỗ trợ cho
phụ nữ dự định mang thai.

Phụ nữ

Liên hệ

Liên hệ

Bổ sung canxi cho trẻ

Trẻ em

Liên hệ

Liên hệ

Nuôi dưỡng sụn khớp, giúp khớp
vận động linh hoạt, giảm nguy cơ
thoái hóa khớp.

0

Liên hệ

Liên hệ

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ em

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

55 Thổ Nhĩ
Kỳ

Tăng cường Hộp 30 gói
sinh sản nữ
giới

56 Ba Lan

Canxi cho trẻ Lọ nhựa 150ml, có
vỏ hộp

57 Ba Lan

Bổ khớp

Lọ nhựa 150ml,
không có vỏ hộp

58 Thổ Nhĩ
Kỳ

Albumin

Lọ 60 viên nén,
không vỏ hộp

Hàm lượng/ 1 viên nén:
Bổ sung Albumin, acid amin tăng
Albumin (Lactalbumin Hydrolysate) cường sức khỏe

150 ml chai PET
với nắp trắng và
nắp đo lường

Hydrolyzed Collagen
L-Isoleucine
L-Methionine
L-Alanine
L-Arginine
L-Cysteine Base
DNA (Deoxyribonucleic)
RNA (Ribonuleic Acid)
Beta glucan
Zin
Vitamin D3
Vitamin B1, B2, B6
FOS
L-Lysine
Cao khô kế sữa (Silybum marianum)
Cao khô Desmodium (Desmodium
adscendens)
Cao khô Bồ công anh lùn
(Taraxacum officinale)

59 Pháp

Ăn ngon

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Babies/trẻ
Liên hệ
Liên hệ
em/người lớn

Calcium
Vitamin D3
Vitamin K2
Glucosamine sulfate
Bột gừng
MSM
Collagen (Collagen thủy phân)
Calcium gluconate
Vitamin K1
Bột sun cá mập
Curcumin
Chondroitin sulphate

60 Tây Ban Bổ gan
Nha

Hộp 60 viên nang
cứng (chia 3 vỉ)

61 Lithuania Bổ gan

Hộp, vỉ 15 viên nén Silymarin (từ chiết xuất quả kế sữa
Chiết xuất rễ nghệ
Choline
Chiết xuất rễ gừng (Zingiber
officinale)
Alpha lipoic acid
DL-Methionine
Vitamin B6, B2, B1

Tăng cường đề kháng, giúp trẻ ăn
ngon, tiêu hóa tốt

Hỗ trợ thải độc gan, bảo vệ gan, cải Người lớn
thiện tiêu hóa khỏe mạnh.

Công dụng: Hỗ trợ tăng cường
chức năng gan, bảo vệ gan, hỗ trợ
tiêu hóa.

Từ 12 tuổi trở
lên

Nước
Tên sản
sản xuất
phẩm
62 Cộng
Bổ mắt
Hòa Séc

STT

63 Canada

64 Ba Lan

Đóng gói
30 viên nang đóng
vỉ có vỏ hộp

Bổ não chứa Lọ 30 viên nang
Citicoline
cứng (chưa bao
gồm vỏ hôp)
Bổ phổi
Lọ PET 120ml

65 Lithuania Bổ sung
canxi
66 Tây Ban Bổ sung
Nha
canxi

Thành phần chính
Lutein
Chiết xuất việt quất
Chiết xuất ngũ vị tử
Betacaroten
Zaexanthin
Vitamin B2
Kẽm
Citicoline 500 mg
Choline

Chiết xuất hoa Cơm cháy
Chiết xuất lá Xuyên tâm liên
Chiết xuất Verbena
Chiết xuất Gentiane radix
Chiết xuất hoa Mullein
Vị cam tự nhiên
Lọ 60 viên nén nhai Canxi, Collagen, Kẽm, Đồng, Vitamin
được, có vỏ hộp
K2, Vitamin D3

Lọ 125ml, không vỏ Nano Calcium carbonate, Calcium
hộp
lactate, Colostrum,Vitamine B1, B5,
PP, D3, Zinc gluconate

Công dụng
Tốt cho mắt và tầm nhìn

Tăng cường trí nhớ, sự tập trung,
giảm nguy cơ đột quỵ do thiểu
năng tuần hoãn não
Hỗ trợ đường hô hấp trên khỏe
mạnh, giúp tăng cường hệ thống
miễn dịch.

Công dụng: Bổ sung Canxi, kẽm,
vitamin D3 và K2 giúp duy trì
xương chắc khỏe.
Bổ sung canxi giúp xương chắc
khỏe

Đối tượng sử Số lượng tối
Giá bán
dụng
thiểu
Người lớn
Liên hệ
Liên hệ

Người lớn

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ trên 3 tuổi

Liên hệ

Liên hệ

Từ 12 tuổi trở
lên

Liên hệ

Liên hệ

Trẻ em

Liên hệ

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm và dịch vụ gia công, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ hotline: 024 3212 1820.
Sumpharma xin chân thành cảm ơn!

