Hộp : 27 x 6 x 10 cm

XỊT TẮM KHÔ THẢO DƯỢC

Chuyển giao công thức độc quyền giữa
Bộ môn Thực vật - Trường Đại học Dược Hà Nội
và DK Pharma

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
XỊT TẮM KHÔ THẢO DƯỢC

Sản phẩm đặc biệt thích hợp sử dụng cho
bệnh nhân nằm điều trị trong cơ sở y tế
(bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân thở
máy, bệnh nhân nằm liệt hoặc bất động lâu
ngày…) hoặc bệnh nhân điều trị ngoại trú,
người cao tuổi khó khăn trong việc vệ sinh
thân thể bằng cách tắm thông thường.

THÀNH PHẦN:
Dịch chiết dược liệu: Củ gừng,
Xuyên tâm liên, Kinh giới núi; Tinh
dầu khuynh diệp; Glycerin; Cremophor RH40; Gôm xanthan; Nipagin;
Natri benzoat; Natri laureth sulfat;
Hương liệu, Nước tinh khiết.

Thác Nai
Nặm Đăm
Yaocare Medic Spray xuất phát từ
bài thuốc của Cộng đồng người
Dao được phát triển bởi Bộ môn
Thực vật - Trường đại học Dược
Hà Nội và Công ty cổ phần Dược
Khoa, với nguyên liệu chính được
cung cấp bởi Cộng đồng người
Dao - Hợp tác xã Nặm Đăm
Địa chỉ: Xã Nặm Đăm, Huyện
Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Bài thuốc quý của cộng đồng người Dao được
phát triển bởi Bộ môn Thực Vật - Trường Đại
học Dược Hà Nội và Công ty cổ phần Dược Khoa

XỊT TẮM KHÔ THẢO DƯỢC

TÁC DỤNG:
- Xuyên tâm liên, tinh dầu khuynh
diệp có đặc tính kháng khuẩn giúp
làm sạch cơ thể, ngăn ngừa sự phát
triển của vi sinh vật có hại trên da
và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn
tại bệnh viện.
- Sự kết hợp của các dược liệu có
tính ấm là kinh giới núi, khuynh
diệp, gừng có tác dụng làm ấm cơ
thể, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn
máu, giúp khí huyết lưu thông tốt
hơn trong cơ thể.
- Hệ tinh dầu tự nhiên mang mùi
hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư
thái, dễ chịu, góp phần thư giãn cơ
thể.

Phụ nữ ngay sau sinh, cơ thể còn yếu chưa
thuận tiện vệ sinh cơ thể theo cách tắm
nước thông thường.
Sản phẩm còn thích hợp cho việc vệ sinh cơ
thể tại những nơi nguồn nước khan hiếm
hoặc ô nhiễm, tiện lợi khi đi du lịch.

CÁCH DÙNG
Sử dụng khăn ẩm, sạch, bằng vải mềm, thấm hút tốt. Lưu ý
chỉ nên làm ẩm khăn bằng một lượng nước vừa đủ (vắt kỹ)
để tránh làm pha loãng dung dịch khi lau.
Xịt trực tiếp sản phẩm lên
khăn một lượng vừa đủ (3-5
lần xịt).

Dùng khăn lau nhiều lần lên
bề mặt da cần vệ sinh để
dung dịch ngấm đều và làm
sạch bề mặt.
Lặp lại thao tác cho đến khi
bề mặt da được làm sạch và
cảm thấy thoải mái.

là liệu pháp tắm
thảo dược với 2 cơ chế tác động:
Dược lý trị liệu (Pharmacotherapy)
Hương trị liệu (Aromatherapy)
Mang lại nhiều lợi ích:
Giúp làm sạch cơ thể và thư giãn
tinh thần
Tỉ lệ diệt khuẩn đạt 99% sau
1 phút
Ngăn ngừa sự phát triển của vi
sinh vật có hại trên da
Hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh
nắng trực tiếp.
TIÊU CHUẨN: TCCS
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 300ml
LÔ SX:
NGÀY SẢN XUẤT:
HẠN SỬ DỤNG:
SỐ PTN TTBYT:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Trụ sở: Số 9 Nguyễn Công Trứ,
P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 024. 3933 2607 / 024. 2973 8754
Tư vấn khách hàng:
0936.668.010/ 0936.668.020

Giúp làm sạch cơ thể và thư giãn tinh thần
Tỉ lệ diệt khuẩn đạt 99% sau 1 phút
Ngăn ngừa vi sinh vật có hại phát triển trên da
Hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn

300 ml

Chi nhánh Sài Gòn:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA - CHI NHÁNH
SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 22/9 Cư Xá Lữ Gia, P15, Q11,
TP Hồ Chí Minh
Tư vấn khách hàng: 0909.589.001
Địa điểm sản xuất:
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMACHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Địa chỉ: Lô đất III-1.3, Đường D3, KCN Quế Võ 2,
Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

HOẶC
Xịt trực tiếp sản phẩm
lên vị trí da cần làm sạch

Dùng khăn lau nhiều lần (hoặc
có thể dùng tay xoa trực tiếp)
cho dung dịch ngấm đều.
Lặp lại thao tác cho đến khi bề
mặt da được làm sạch và cảm
thấy thoải mái.
CHÚ Ý: Không cần vệ sinh lại với nước vì có thể làm giảm
hiệu quả bảo vệ sản phẩm.
Có thể sử dụng các bước như trên để làm sạch tóc và da đầu.
THẬN TRỌNG:
Sản phẩm chỉ dùng ngoài da, tránh tiếp xúc với mắt.
Để xa tầm tay trẻ em.

Nhãn 12cm x 15cm

xuất phát từ bài thuốc
của Cộng đồng người Dao được phát triển
bởi Bộ môn Thực vật - Trường đại học Dược
Hà Nội và Công ty cổ phần Dược Khoa, với
nguyên liệu chính được cung cấp bởi Cộng
đồng người Dao - Hợp tác xã Nặm Đăm
Địa chỉ: Xã Nặm Đăm, Huyện Quản Bạ, Tỉnh
Hà Giang

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Sản phẩm đặc biệt thích hợp sử dụng cho
bệnh nhân nằm điều trị trong cơ sở y tế
(bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân thở
máy, bệnh nhân nằm liệt hoặc bất động lâu
ngày…) hoặc bệnh nhân điều trị ngoại trú,
người cao tuổi khó khăn trong việc vệ sinh
thân thể bằng cách tắm thông thường.

Yaocare Medic Spray là liệu pháp tắm thảo
dược với 2 cơ chế tác động:
Dược lý trị liệu (Pharmacotherapy)
Hương trị liệu (Aromatherapy)

Phụ nữ ngay sau sinh, cơ thể còn yếu chưa
thuận tiện vệ sinh cơ thể theo cách tắm
nước thông thường.
Sản phẩm còn thích hợp cho việc vệ sinh cơ
thể tại những nơi nguồn nước khan hiếm
hoặc ô nhiễm, tiện lợi khi đi du lịch.

Thác Nai
Nặm Đăm

CÁCH DÙNG
Sử dụng khăn ẩm, sạch, bằng vải mềm, thấm hút tốt. Lưu ý
chỉ nên làm ẩm khăn bằng một lượng nước vừa đủ (vắt kỹ)
để tránh làm pha loãng dung dịch khi lau.

Xịt trực tiếp sản phẩm lên
khăn một lượng vừa đủ (3-5
lần xịt).

Bài thuốc quý của cộng đồng người Dao được
phát triển bởi Bộ môn Thực Vật - Trường Đại
học Dược Hà Nội và Công ty cổ phần Dược Khoa

XỊT TẮM KHÔ THẢO DƯỢC

Dùng khăn lau nhiều lần lên bề
mặt da cần vệ sinh để dung
dịch ngấm đều và làm sạch bề
mặt. Lặp lại thao tác cho đến
khi bề mặt da được làm sạch
và cảm thấy thoải mái

Mang lại nhiều lợi ích:
Giúp làm sạch cơ thể và thư giãn tinh thần
Tỉ lệ diệt khuẩn đạt 99% sau 1 phút
Ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật có
hại trên da
Hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn
THÀNH PHẦN:
Dịch chiết dược liệu: Củ gừng, Xuyên tâm liên,
Kinh giới núi; Tinh dầu khuynh diệp; Glycerin;
Cremophor RH40; Gôm xanthan; Nipagin;
Natri benzoat; Natri laureth sulfat; Hương liệu;
Nước tinh khiết.

HOẶC
Xịt trực tiếp sản phẩm
lên vị trí da cần làm sạch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở: Số 9 Nguyễn Công Trứ,
P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 024. 3933 2607 / 024. 2973 8754
Tư vấn khách hàng:
0936.668.010/ 0936.668.020

Dùng khăn lau nhiều lần (hoặc
có thể dùng tay xoa trực tiếp)
cho dung dịch ngấm đều. Lặp lại
thao tác cho đến khi bề mặt da
được làm sạch và cảm thấy
thoải mái.

CHÚ Ý: Không cần vệ sinh lại với nước vì có thể làm giảm
hiệu quả bảo vệ sản phẩm.
Có thể sử dụng các bước như trên để làm sạch tóc và da đầu

THẬN TRỌNG: Sản phẩm chỉ dùng ngoài da,
tránh tiếp xúc với mắt. Để xa tầm tay trẻ em.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực
tiếp.
TIÊU CHUẨN: TCCS
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 300ml
LÔ SX:
NGÀY SẢN XUẤT:
HẠN SỬ DỤNG:
SỐ PTN TTBYT:

Giúp làm sạch cơ thể và thư giãn tinh thần
Tỉ lệ diệt khuẩn đạt 99% sau 1 phút
Ngăn ngừa vi sinh vật có hại phát triển trên da
Hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn

300 ml

Chi nhánh Sài Gòn:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA - CHI NHÁNH
SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 22/9 Cư Xá Lữ Gia, P15, Q11,
TP Hồ Chí Minh
Tư vấn khách hàng: 0909.589.001
Địa điểm sản xuất:
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMACHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Địa chỉ: Lô đất III-1.3, Đường D3, KCN Quế Võ 2,
Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

