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Tel: 0256 3846500 / 3846040 / 3847798

DÖÔÕNG CAN 
Bidiphar

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Người bạn đồng hành cùng Gan

CÔNG DỤNG: 

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DƯỠNG CAN Bidiphar là một 

trong những giải pháp hỗ trợ  phù hợp giúp bạn chủ động bảo 

vệ lá gan của mình. 

Mỗi viên nang chứa 250 mg Cao khô Cà gai leo và 250 mg Cao 

khô Mật nhân.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DƯỠNG CAN Bidiphar là sự kết 

hợp giữa 2 loại cây quý là Cà gai leo và Mật nhân. 

Phụ Liệu: Croscarmellose Sodium, Talc, Colloidal Silicon 

Dioxide, Magnesium Stearate, vỏ nang gelatin màu xanh lá - 

xanh lá vừa đủ 1 viên nang.

- Hỗ trợ giải độc gan, giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tổn 

thương tế bào gan do bia rượu, hóa chất độc hại. 

- Hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong các trường hợp viêm 

gan, xơ gan, men gan cao.

THÀNH PHẦN:

BẢO QUẢN:  

CÁCH DÙNG: 

- Người bị suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan.

- Người uống nhiều bia rượu.

Người lớn uống 3 viên/lần x 2 lần/ngày, sau khi ăn.

Lưu ý:

- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh.

- Ngừng sử dụng nếu mẫn cảm với một trong các thành phần của 

thực  phẩm.

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
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