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Thuc phdm bio ve srlc khde
**

NHAT NHAT 17

ffi

ffir'{ELr coi.cwTN}n DUOC pHIr{ NhArMlAr
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Thirnh phin kho 1 vi6n n€n bao phim): 80mg cao khd h6n hgp dugc liQu tuong iluong: Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosoe

praeparoto)6}mq, Ding sim (Radixhdonopsis) 52mg, Hoing k)'(Radx Astragalimembranacei) 52m9, Bach truat (Rhio ma Atroctyl-

odis macracepholoe) 4}mg,Dwngquy (Rodix Angelicoesinensis) 40mg, Bach thuoc(RodixPaeonioeloctiflorae) 40m9, Qudvd ((ortex

Cinnomomi)35mq, Phuc linh (Poria)3lng,Cam thio (Radx etRhizomoGlycyrrhizae)30m9,\uy€n khung (RhizomaLigustkiwallichii)

28m9.129m9 b0t dugc lieu:Th Vdia(RadixRehmanniaeglutinosaepraeparoto) 25m9, Bach trudl(RhizamoAtrac$lodismatrocepha-

lae) lTmg,Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 17m9, Bach thtqc (Radix Paeonioe lactiflorae) 17m9, Ding sim (Radix hdonopsis)

10m9, Xuy€n khung (Rhizoma Ligustki wallichil 1 0mg, Hoirng kj' (Radix Astragoli membronocei) 1 0mg, ftm lhio (Radix et Rhizamo

1lycyrrhizae)8m9, Phuc linh (Porio)8m9, Qu6vd ((ortexCinnamomi)7n9. Phu li€u: (hdt don: Mitrocrystalline cellulose (lNS #a60);

ftdt lim 16:Sodium Starch Glycolate, (rospovidone (lNS #1202); Chdt lim dinh: Povidon l(30 (lNS #1201); thdt lim bdng: Magne-

sium stearate (lN5 #470), Polyethylene glycol 6000 (lNS #1521);ftdt lim trrldt chiy:Silicon dioxide (lNS #551);ft5t lbm tron bdng:

Talc (lNS #553); (hdt lirm dfnh: Hydroxypropyl methylcellulose 6cps (lNS #a6a); (hdt tao mdu tdng hop (lNS #172), Titan dioxide (lNS

#171) vila di 1 vi0n. COng dung: Girlp bd khi huydt, hoat huy6! bd duong, h6 trq tbng cddng srk dd khdng do suy gi6m.Odi

trtong s&dung: Ngrldi khihuydt h4 cothd suy nhuoc, stic y6u, hay vd md hOi, xanh xao, k6m dn, kdm ngt, chdng mbt, mQt m6i

dosuygiimsrlcddkh6ng.Cdchding:*Nglyudngl ldn,m6ildn1g6i16vi€n.*Li6utangcudng,ngiyudng2ldnxl g6itrong

vdng 20-30 ngiy, sau d6 ngiy u6ng 1 ldn, m6i ldn 1 g6i. Bio quin: * Ndi khO mdt, ddxa tdm taytr6 em. NdikhO mdt, tldxa tdm

tay trd em. Bio quin: Ndi khO mdt, dd xa tdm tay tr6 em.Thuong nh6n sin xudt vi chiu tr{ch nhiQm vi chdt luong sin
phdm: C0NG TYTNHH DU$C PHAM NHAT NHAT. Cum (Ong nghiQp Li€n Hung, dp Blnh Tidn 2, xd Drlc Hda Ha,Ofc Hda, Long An.

- Di0n thoai li6n hq 1800.6689 (gid hinh chinh) - Fax: 0272.3817337. Sd giSy xiic nhan ngi dung quing cdo

n9ey................

Thuc phdm niy khOng phei le thudc v) khong co tiic dung
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