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Chỉ định :
Bổ sung Vitamin và khoáng chất NT se tex

Liều lượng và cách dùng : Xem tờ hướng dẫn kèm theo. Mfd. Date/NSX : ROYALPANACEA
ý > . ø n ` Exp. Date/HSD :

Chống chỉ định : Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc- Visa No. / Số ĐK :

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. Chứa sữa ong chúa, các Vitamin và khoáng chất.
Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng ở nhiệt độ

nd n- KOREA E-PHARM INCĐóng gói : Hộp 100 viên nang mềm (20vỉ x 5viên .t\: < "eee Reg SATU] 4S CigSS°7 048.2, CHOURDONG, ANSAN-SI, KYUNGKLDO,HANQUOC
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Thành phần :

Thanh phần hoạt chất mỗi viên gầm: Chứa sữa ong chúa, các Vitamin và khoáng chất.
Sữa ong chúa ............................-‹-: 50,00mg Sắt fumarat................................. 25,00mg ae ee

Cao lô hội (Aloe extract).............. 3,00mg Magnesi Oxid...........................-.. 40,00mg gs

Retinol acetat (Vitamin A)........... 2.000 I.U. Kém Oxid vo. 10, a KOREA E-PHARM INC HAN

Dicalci Phosphat....................... 120,00mg 848-2, CHOJHDONG, ANSAN-SI, KYUNGKDO,HAN QUOC
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đểxa tầm tay tré em

Vién nang ROYALPANACEA

[Thành phần] Mỗi viên nang mềm chứa:

Thành phần hoạt chất:

Sữa ong chúa...........................-...-- 50,00 mg   

   

 

Cao lô hội (Aloe extract)..

Retinol acetat (vitamin A) 2000 LU

Sat fumarat... ..25,00 mg

Magnesi oxid.... ..........40,00 mg
A Ly

KOm OXid..ccccceeseecsceceseseeseeeeeees 10,00 mg tr

Dicalci Phosphait......................... 120,00 mg

Thanh phan ta duge: Dau co, Sắp ong, dau dau nanh ,Gelatin, Ethyl vanillin, Titan

dioxid, Methyl-p-hydroxy benzoat , Propyl-p- hydroxy benzoat , Mau xanh sé 1, Mau vàng

số 5, Màu đỏ số 40, Nước tỉnh khiết vừa đủ.

[Chỉ định]

 

- Bễ sung Vitamin và khoáng chất.

[Liễu lượng và cách dùng]

- Liều lượng thông thường cho người lớn là uống 2 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. ^

- Liều lượng cho trẻ em là uống từ 1 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. `

- Nên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn sử dụng hay theo lời khuyên của bác sỹ.

Cách đùng: Dùng theo đường tống

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG

Cần hỏi ý kiến bác sĩ hay được sĩ trước khi dùng thuốc trong các trường họp sau đây:

-Tré em đưới I tuổi

-Bệnh nhân đang trong thời gian điều trị

-Phụu nữ có thai hay nghi ngờ có thai.

Thông tin bổ sung:



- Cần dùng thuốc theo hướng dẫn sử dụng

- Trẻ em dùng thuốc đưới sự giám sát của người lớn.

- Không dùng chung với thuốc chứa vitamin A khác.

- Vì Vitamin A được cung cấp đầy đủ trong các bữa ăn hàng ngày nên trong khi điều trị

không nên dùng quá 5000 ï.U Vitamin A mỗi ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Nhay cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Sứ dụng cho phụ nữ có thai và co con bú:

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không làm ảnh

hưởng đến khả năng vận hành máy móc và lái xe.

Tác dụng phụ

Chưa đến nay chưa có báo cáo về tác dụng phụ của thuốc khi được kê toa. Tuy nhiên nếu

bạn gặp bất kỳ một triệu chứng bắt thường nào khi dùng thuốc xin báo cáo cho bác sĩ biết

Thông báo cho bác sỹ nếu có bất cứphần ứng phụ nào xây ra khi dùng thuốc Al

Nêu cân biêt thêm thông tin, xin hồi ý kiên của thấy thuốc.

Tương tác thuốc

Colestyramin làm giảm hấp thu vitamin A. Cho đến nay chưa thấy có sự tương tác nào

với các thực phẩm nao.

Quá liều

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Đóng gói: Hộp 100 viên nang mềm ( 20 vỉ x5 viên).

Dạng bào chế: viên nang mềm K

Đường dùng: Đường uống. ae

Han ding 36 tháng kể từ ngày sản xuất.   
   

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng ở nhiệt độ,đấới 30%

Tiêu chuẩn Nhà sản xuất
Nhà sản xuat: KOREA E- PHARM INC

648-2 CHOJIDONG, ANSAN-SI, KYUNGKI - DO, Han Qué

PHO CUC TRUONG

Nouyin Yan Ghanh
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