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Thinh phdn (cho 1 vi€n ndn bao phim): 25mg cao khd h6n hop duoc li0u tuong tluong vdi: Din gsin (Rodixtudonopsis)22m9,

Hoirng k}' (Badx Astragali membranacei) 22ng,Y di (Semen hicis)19mg,Sen hat (Semen Nelumbinis nuciferoe) 1 5mg, Bach trudt

(Rhizomo Atractylodis mocrocephaloe) 15m9, Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 15m9, Thing ma (Rhizomo 1mkifugoe)

13m9, Trdn b\ (Pericarpium 1trireticulotoe perenne) 13m9, Sii hd (RadixBupleuri chinensis)13m9, (am thio (Radix et Rhizoma

Glycywhizae) 10m9. 157m9 bgt duqc li6u:Ding silm (Rodixhdonopsis)22m9, Hoing k!' (Radix Astragalimembranacei)22m9,

i di (Semen Caicis) 19mg,5en hat (Semen Nelumbinis nuciferae) 15mg, Bach truitl (Rhizoma Atractylodis mocrocephaloe) 15mg,

Duong quy (Radix Angelirue sinensis) 15m9, Thing ma (Rhizomo Cimkifugae) 13m9, Trdn b\ (Perkarpium Citri reticulatae

perenne) 13m9, Sii hd (Radix Bupleurichinensis) 13m9, Cam thi o (Rodix et Rhizoma GlycynhizoeJ 10m9. Phu li6u: Microcrystal-

line cellulose, Sodium Starch Glycolate, Crospovidone, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, Silicon

dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 6cps, lron 0xide Brown, Titan dioxide vila tl0 1 vi€n.C6ng dung: H6 trg lim b€n

thinh mach, h6 trq giim c6c tri6u chfng ilau, chiy mdu do tri g6y ra.Oditrtgng srldung: Ngudi bi tri c6 cdc tri€u chfng: tlau

rdt, ch6y mdu hiu mOn tdo b6n do tri. Chri f: Kh0ng dtrng cho phu nu c6 thai. C6ch dirng: 
* 

Ngiy. u6ng 2 ldn, m6i ldn 1 g6i 16

vi€n.* Li6u ting cudng, ngiy udng 3 ldn x 1 g6i trong 1 thing, sau d6 ngiy u6ng 2 ldn x 1 g6i. Dgt dirng 3 thiing, c6 thd ding

nhi6u do,t. Bio quin: Ndi khO mdt, dd xa tdm tay tr6 em.Thuong nh6n sin xudt vi chiu tr6ch nhi6m vi chdt lrtgng sin
phdm: CONG TYTNHH DUQC PHAM NHAT NHAT. (qm C0ng nghiQp Li6n Hung, Sp Binh Ti6n 2,xd}tcHda Ha, Dfc Hda, Long An.

- Di€n thoai li€n hq 1800.6689 (gid hinh chinh) - Far 0272.3817337.56 gidy xiic nhin nQi dung quing ciio

........!..!r.../ n94y................

Thrlc phdm nly khdng phei le thudc vi khOng co tilc dung thay thdthu6c chua bQnh

DiQn thoaili6n hQ: 1800.6689
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