LÀM ẨM & LÀM DỊU
Chống khô miệng
Giúp hơi thở tươi mát
Tác dụng kéo dài đến 4 giờ
Không chứa đường và alcol

Công dụng
 Dưỡng ẩm miệng, chống
khô miệng
 Làm dịu, giảm đau rát
miệng họng
 Giúp hơi thở tươi mát,
sạch sẽ
Cách dùng
 Xịt vào miệng mỗi khi có
cảm giác khô miệng. Mỗi
lần 4 - 5 liều xịt
Lưu ý
Trẻ
Trẻ dưới 6 tuổi, người mang

thai chỉ dùng theo chỉ định
của bác sĩ
Không

Không dùng khi mẫn cảm
với các thành phần của sản
phẩm
Không

Không uống nước hoặc
súc miệng ngay sau khi dùng

Thành phần
Glycerin, Xylitol, Panthenol,
-Amylase,
-Amylase, Natri hyaluronat,
Natri citrat, Acid citric, Stevia
extract, Natri benzoat, Dinatri
hydrophosphat, Poloxamer,
PEG-40 Hydrogenated castor
oil, Xanthan gum, Tinh dầu
Bạc hà, Nước

SOOTHING MOISTURIZATION
Relief dry mouth symtoms
Freshens bad breath
Relief for up to 4 hours
Sugar & alcohol free

Nhà sản xuất
Công ty TNHH Dược phẩm
Cát Linh
Số 19, Gamuda Gardens 2.3, P.
Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 02466662424; 0914485089
Số lưu hành
000000000/PCBA-HN
Sản xuất theo TCCS
ISO 13485:2016
Bảo quản nơi khô mát

8 938511 457247

Công dụng

Thành phần
Glycerin, Xylitol, Panthenol, -Amylase,
-Amylase,
Natri hyaluronat, Natri citrat, Acid
citric, Stevia extract, Natri benzoat,
Dinatri hydrophosphat, Poloxamer,
PEG-40 Hydrogenated castor oil,
Xanthan gum, Tinh dầu Bạc hà, Nước

CHỐNG KHÔ MIỆNG

 Giúp hơi thở tươi mát, sạch sẽ
Cách dùng
 Xịt vào miệng mỗi khi có cảm giác
khô miệng. Mỗi lần 3 - 5 liều xịt

Nhà sản xuất
Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh
Số 19, Gamuda Gardens 2.3, Phường
Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 02466662424; 0914485089
Bảo quản nơi khô mát

 Dưỡng ẩm miệng, chống khô miệng
 Làm dịu, giảm đau rát miệng họng

LÀM ẨM & LÀM DỊU
Chống khô miệng
Giúp hơi thở tươi mát
Tác dụng kéo dài đến 4 giờ
Không chứa đường và alcol

CÁTLINH

50 mL

Lưu ý
Trẻ dưới 6 tuổi, người mang thai chỉ
dùng theo chỉ định của bác sĩ
Không dùng khi mẫn cảm với các
thành phần của sản phẩm
Không uống nước hoặc súc miệng
ngay sau khi dùng

