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Chỉ định:

* Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ

thể suy nhược, gay yếu, người néng,

phòng viêm nhiễm đường hô hấp tái

phát.

háo khát, mỗ hôi trộm.
Liễu dùng:
*Trẻ em: Ï tho cà phê (5mÌ)/lỗn.
Ngày 1 - 2 lần.
* Người lớn: Ì thìa cơnh (I5ml)/lần.
Ngay 1 - 2 lan.

Có thế pha bóng với nước chín để có

vị ngọt thích hợp
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* Người lớn: Ngườigây yếu, cau lưng,
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Thanh phan:

Thục địa..

Hoài sơn.  
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Tiêu chuổn: TCCS

Chỉ định:

* Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm,

cơ thể suy nhược, gảy yếu, người

nóng, phòng viêm nhiễm đường hô

hấp tái phát.

* Người lớn: Người gầy yếu,
đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng
mặt, di mộng tỉnh, háo khát, mỏ
hôi trộm.  
  

Liều dùng:

* Trẻ em: Ì thìa cò phè (5ml)/
lồn. Ngày 1 - 2 lồn.

Người lớn: 1 thìo cơnh (I5ml)
/lồn. Ngày Ì - 2 lền.

Có thê pha lbớng với nước chín
để có vị ngọt thích hợp.

Bao quan:
Noi khé rGo, nhiét dé knéng qua
30%, tránh énh sóng.
Chống chỉ định, tác dụng phụ,
thận trọng:

Xin xem toa huang dén sử dựng

LÁC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG
BE XA TAM TAY TRE EM

BOC KY HUONG DAN SII DUNG TRUGC KHI DUNG
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CONG TY C6 PHAN CNC TRAPHACO
Tân Quang- Văn Lắm-Hưng Yến

Tel: (03213791016 - Fax: (0321)3991790  
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Thuedia 32g

Hoài sơn lóg

Sơn thù 16g

Mau don bi 12g

Phục linh 12g

Trạch tả 12g

Tá dược (đường kính, acid benzoic, nước tinh
khiét) vd 100ml

Tác dụng: Traluvi là chế phẩm bào chế dựa trên bài thuốc cổ phương Lục vị có tác

dụng bổâm, thuận tiện cho trẻ em và người già yếu. Trẻ em thường nóng là do phầnâm

chưa đầy đủ (Thiếu hụt), sự thiếu hụt phầnâm của trẻ em thường có biểu hiện: cơ thể

nóng, gây còm, mặt đỏ, ra mồ hôi trộm, khó ngủ, dễ trớ, dễ bị nhiễm khuẩn đường hô

hấp. Do đó Traluvi là một chế phẩm tốt khi dùng cho trẻ em.

Chỉ định:

- Trẻ em: biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, gầy yếu, người nóng, phòng viêm

nhiềm đường hô hập tái phát.

- Người lớn: người gầy yếu, đau lưng, mỏi gồi, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát,

ra mồ hôi trộm.

Liều dùng:

- Trẻ em: 1 thìa cà phê (5ml)/ lần. Ngày 1-2 lần.

- Người lớn: 1 thìa canh (15ml)/ lan. Ngày 1-2 lần. jv
Có thể pha loãng với nước chín đề cho vị ngọt thích hợp. ad”

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Không dùng cho những người đang rồi loạn tiêu hoá, tiêu chảy, người tỳ vị hư hàn,

người thể hàn và tiêu chảy do hàn: chân tay lạnh, tiêu hóa kém, sôi bụng, nóng ruột, đi

ngoài ra nguyên thức ăn.

Tác dụng phụ:

Chưa có báo cáo về tác dụng phụ của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho

con bú.

Tương (ác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện tương tác của

thuôc với thuôc khác

Thận trọng: Không có.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

DE XA TAM TAY TRE EM
_ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG _

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

Công ty cô phần công nghệ cao TRAPHACO
Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Tel: (0321) 3791016 - Fax : (0321) 3991790


