
Jungamals® SCS                  
LIFEPAK ® DÀNH CHO TRẺ EM 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM 
Trong hàng loạt các Vitamin hiện có, vua của các loại 
Vitamin dành cho trẻ em hiện nay là mạnh hơn để 
giúp cho các con của bạn phát triển. Jungamals® 
SCS một sản phẩm hoàn toàn mới, chứa một hỗn 
hợp các Vitamin và chất khoáng tối ưu cùng với các 
chất chống oxy hóa để cung cấp cho các con của bạn 
những viên gạch xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh 
và hạnh phúc. Đây là loại sản phẩm đa Vitamin/chất 
khoáng tốt nhất hiện có cho trẻ em và các bậc phụ 
huynh, những người đang tìm bằng chứng rằng đa 
Vitamin của trẻ đang hoạt động có hiệu quả. Không 
giống như các đa Vitamin khác cho trẻ em, 
Jungamals® SCS có hàm lượng tối ưu của carotenoid 
mà có thể đo lường được với máy scanner sinh 
quang của Pharmanex. Vị trái cây mới là vị ưa thích 
của trẻ em và công thức đầy chất dinh dưỡng này 
chính xác là điều mà các bậc cha mẹ mong muốn. 
 
KHÁI NIỆM 
Các nghiên cứu chỉ định rằng một phần lớn các trẻ 
em tuổi từ 2 đến 12 tiêu thụ các chất dinh dưỡng sau 
ít hơn hàm lượng dự kiến: Vitamin E, canxi, sắt, kẽm, 
Vitamin A, B6, mangie, Vitamin D và Vitamin C. 
Bởi vì trẻ em có thể không có đủ phần ăn dự kiến 
gồm rau quả và các chất dinh dưỡng khác trong chế 
độ ăn hàng ngày của chúng, nên sự bổ trợ sẽ giúp 
chúng nhận được tất cả các chất dinh dưỡng mà 
chúng cần. Được lập công thức để hỗ trợ cho khẩu 
phần ăn hàng ngày của trẻ em để có sức khỏe tối ưu 
trong một cơ thể trẻ đang phát triển, Jungamals® SCS 
bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em với những chất chống 
oxy hóa quan trọng, các Vitamin cần thiết, các chất 
khoáng, và các nguyên tố ghi dấu. 
 
SCS ĐƯỢC CHUẨN NHẬN 
Bây giờ bạn có thể thấy tác động mạnh mẽ của 
Jungamals® SCS và theo dõi sự cải thiện các hàm 
lượng chống oxy hóa của các con của bạn bằng cách 
xử dụng máy scanner sinh quang Pharmanex. Hãy đo 
lường sự khác biệt mà Jungamals® SCS đang tác 
động đến cơ thể của con bạn – chúng tôi bảo đảm có 
điểm gia tăng trong máy scanner và sự hài lòng của 
bạn cũng tăng. 
 
NHỮNG ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU 

• Bảo vệ những cơ thể trẻ với các chất chống 
oxy hóa, Vitamin C, E, Beta carotene, 
lycopene, resveratrol, lutein, zeaxanthin, 
selenium, và đồng. 

• Hỗ trợ sức khỏe của xương bằng cách cung 
cấp canxi và các chất dinh dưỡng khác, cần 
thiết để xương khỏe mạnh và vững chắc. 

• Thúc đẩy chức năng miễn dịch khỏe mạnh. 
 

 

                     
 
• Cung cấp các Vitamin và chất khoáng chủ 

yếu quan trọng cho các cơ thể trẻ đang phát 
triển. 

• Mỗi lọ gồm 90 viên nén, giúp dễ dàng cung 
cấp sự dinh dưỡng tối ưu cho mỗi trẻ ở mỗi 
giai đoạn phát triển. 

 ĐIỀU GÌ LÀM SẢN PHẨM NÀY ĐỘC ĐÁO? 
• Là một chất hỗ trợ đầy đủ với đa 

Vitamin/chất khoáng gốc thực vật cho trẻ 
em. 

• Cung cấp một hỗn hợp phổ biến gồm các 
chất chống oxy hóa để có thể sự bảo vệ đối 
với các độc tố trong môi trường. 

• Được chuẩn nhận SCS. 
• Có hương vị mà trẻ em yêu thích. 

 
AI NÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY? 
Jungamals® SCS được lập công thức để đáp ứng 
nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. 
 
BẠN CÓ BIẾT? 
DNA trong mỗi tế bào của cơ thể bạn mỗi ngày nhận 
70,000 cuộc tấn công của chất gốc tự do. 
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Jungamals ® SCS c�nh tranh th � nào? 
Chúng tôi tin rằng Jungamals® SCS là vượt trội trong 
cuộc cạnh tranh này với tư cách là chất bổ trợ đa dinh 
dưỡng hàng ngày cho trẻ em có sự cân bằng dinh 
dưỡng tốt nhất. Cung cấp một mức dinh dưỡng cân 
bằng tối ưu gồm các Vitamin và chất khoáng, 
Jungamals® SCS đặt trọng tâm vào những nhu cầu 
quan trọng nhất trong việc dinh dưỡng trẻ em: sức 
khỏe của xương, sự tăng trưởng, chức năng miễn 



dịch, bảo vệ chống oxy hóa, và các khiếm khuyết 
thông thường về Vitamin và chất khoáng. 
 
Jungamals ® SCS có ch �a màu và ch �t b�o qu�n 
nhân t �o không? 
Không. Jungamals® SCS đặc biệt chỉ sử dụng các 
màu tự nhiên và được giữ tươi do các hàm lượng cao 
của các Vitamin chống oxy hóa. 
 
T�i sao không có fluoride trong s �n ph�m này? 
Fluoride không được chuẩn nhận bởi cục quản lý 
thực phẩm và dược phẩm (FDA) để sử dụng trong 
việc bổ trợ chế độ ăn. Việc sử dụng fluoride phải 
được thẩm định riêng rẻ bởi bác sĩ và nha sĩ xét về 
mặt fluoride hóa trong nước uống địa phương và sức 
khỏe của răng. 
 
CÁC LIỀU LƯỢNG LINH ĐỘNG 
Sản phẩm này có 90 viên nén mỗi lọ. Việc xác định 
liều lượng được chia thành 3 nhóm căn cứ vào tuổi 
của trẻ. Tùy theo nhóm tuổi của trẻ, lọ gồm 90 viên 
được sử dụng trong 30, 45, hoặc 90 ngày. 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Trẻ em từ 2 đến 4 tuổi: mỗi ngày nhai 1 viên. 
Trẻ em từ 4 đến 8 tuổi: mỗi ngày nhai 2 viên. 
Trẻ em từ 9 đến 12 tuổi: mỗi ngày nhai 3 viên. 
Bảo quản sản phẩm ở nơi khô và mát. 
 
CẢNH BÁO 
Những trẻ em bị tiểu đường, giảm glucose huyết, 
hoặc những tình trạng y khoa đã biết khác, phải tham 
vấn với bác sĩ trước khi sử dụng. 
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Other Ingredients:  fructose, sucrose, sorbitol, citric 
acid, stearic acid, carageenan gum, microcrystalline 
cellulose, natural strawberry flavor, natural raspberry 
flavor, natural mixed berry flavor, natural boysenberry 
flavor, natural blackberry flavor, malic acid, 
magnesium stearate, sucralose, carmine (color). 


