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     VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM VIM BÁO GÁM
“WIENXONG HUONG TRAM VIMBAO GAM là sản phẩm của Céng ty CP Y Dượcphẩm

DIMEXtỷ quyên cho công ty cô phần Dược nature Việt Nam đăng ký, sản xuất và
Sin phối. Sảnphẩm tập hợp các chất được chiết xuất từ thảo mộc như: Menthol(trong lá

Bạc hà), Eucalyptol (trong lá Tràm), Camphor (trong lá cây Long não) được bào chế dưới

dạng viên nang mêm. Khi cho vào nước sôi Ï 00°C thuốc sẽ tan ngay và bốc lên mùi thơm dễ

chịu. Thuốc dùng dé xông cảm và! xông sát trùng mũi họng rất tiện lợi.
CÔNG THỨC: Cho một viên nang mềm

- Menthol 12mg

- Eucalyptol 12mg

- Camphor 12 mg

- Déu lac duoc dung 200 mg im

- Màu xanh 0,025 mg b af

- Natri benzoat 0,6 mg ¿
- Sorbitol 12,5 mg
- Gélatin 60 mg

- Nước cất 72mg

CÔNG DỤNG : Xông frị cảm cúm, sát trùng mi, họng hoặc ding trong sauna.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH : Không đùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh
hoặc co giật do s6t cao.

Không dùng cho người ra nhiều mô hôi.
Không dùng cho trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

LIEU DUNG VA CACH DUNG :

- LIỀU DÙNG : _ - Xông hơi trị cảm: 1 lần 4 viên/2000ml nước sôi, ngày 1 -2 lan
- Xông hơi sát trùng mũi họng: 1 lần 1 viên/200 — 250ml nước sôi,

ngày 1 — 2 lấn.
- Dùng trong Sauna : 1 lần 4 viên

- CÁCH DÙNG :_ - Xông bơi trị cảm: cho 4 viên thuốc vào nỗi chứa 2000ml nước sôi

100°C, trùm chăn 10 -15 phút.
- Xông hơi sát trùng mũi họng: cho 1 viên thuốc vào máy xông mũi họng

hoặc bình xông Hương tràm và có thể. cho 1 viên thuốc vào ly chứa 200 — 250ml nước sôi

100° đậy nắp ly bằngphễu giấy, hít vào mãi, họng.
- Trong Sauna: Hoa tan 4 viên nang trong 200ml nước sôi rồi tưới từ từ lên lò than sẽ boc

lên mùi tinh dâu dễ chịu.

- TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN ° không có.
BAO QUAN : Noi khô, thoáng mái, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TRÌNH BÀY : Vi 20 nang mêm; hộp chứa 2 vỉ

LOI KHUYEN CAO: - Không được uống.
- Dé xa tam tay của trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng; nếu cân thêm thông. ti

xin hỏi ý kiến thay thuốc.

HẠNDÙNG: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.

SAN XUAT THEO: TCCS.

   

 

CONG TY CO PHAN DUQC NATURE VIET NAM
19 Đường 18, Kp. 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 08- 37201027, 62838556, Fax: 08-6283855  

  

  
 

PHÓ CỤC TRƯỜNG

Nguyin Vin Thanh


