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NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

DK
Ag+
NANO BẠC

Sạch miệng - kháng khuẩn - khử
mùi hôi
Nano bạc nhập khẩu từ Ba Lan
Không đường, không cồn, không
phẩm màu

250ml

Nano Bạc

Borate sodium

Menthol

Bicarbonate sodium

Propylene glycol

Benzoate sodium

Cremophor RH40

Sodium edetate

Poloxamer

Nước tinh khiết

CÔNG DỤNG:
• Dung dịch súc miệng họng DK-AG+ với thành phần Nano bạc
nhập khẩu từ Balan có tác dụng: Làm sạch răng miệng, kháng
khuẩn, nấm, virus, bào tử vùng miệng họng; hỗ trợ ngăn ngừa và
loại bỏ vi khuẩn, virus gây tổn thương ở miệng, họng, các vi
khuẩn gây sâu răng, hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát tự
nhiên dịu nhẹ.
• Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm họng, viêm amidan,
viêm lợi, nhiệt miệng và các bệnh răng miệng khác.
• Giúp phòng tránh các bệnh lây theo đường hô hấp như cúm
thường, cúm A, H5N1, H1N1, chân tay miệng trẻ em,…
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Nên súc miệng hằng ngày làm sạch miệng, cho hơi thở thơm mát
trong các trường hợp:
Người thường xuyên phải đi công tác, lái xe, ăn uống, tiếp khách.
Người viêm lợi, nhiệt miệng, viêm họng, amidan, sâu răng, mảng
bám răng, hôi miệng, chảy máu chân răng.
Người cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm lây qua đường
miệng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
+ Hằng ngày súc miệng 2-3 lần, mỗi lần sử dụng 15-20ml dung
dịch không pha loãng, hoặc pha loãng 2 lần với nước. Súc mạnh
để nano bạc phân tán đều khoang miệng sau đó ngậm trong ít
nhất 40-45 giây.
+ Không cần súc lại bằng nước lọc.
LƯU Ý
Để xa tầm tay trẻ em
Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của
sản phẩm.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bị nhiễm khuẩn
trong quá trình sử dụng.
Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời.
HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN: TCCS
- Số lô SX :
NSX:
HSD:
Số lưu hành TTBYT:
SẢN XUẤT BỞI:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa điểm sản xuất: Nhà máy dược phẩm DKPHARMA – Chi
nhánh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Dược Khoa.
Địa chỉ: Lô III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá,
Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

GARGLE AND MOUTHWASH, THROAT

DK
Ag+
NANO SILVER

Clean mouth - antibacterial - deodorant
Silver nano imported from Poland
No sugar, no alcohol, no coloring

250ml
250ml

Nano Silver

Borate sodium

Menthol

Bicarbonate sodium

Propylene glycol

Benzoate sodium

Cremophor RH40

Sodium edetate

Poloxamer

Purified water

USES:
• DK-AG + mouthwash solution with ingredients of silver Nano
imported from Poland has the effect of: Oral hygiene,
Antibacterial, anti-fungal , viruses, spores in mouth and throat;
support to prevent and eliminate bacteria, viruses that cause
damage to the mouth, throat, the bacteria that cause tooth decay,
bad breath, bring a cool, natural fresh breath.
- Support treatment in cases of sore throat, tonsillitis, gingivitis,
stomatitis and other oral diseases.
- Help to prevent respiratory infections such as seasonal flu,
influenza A, H5N1, H1N1, Hand - Foot - Mouth Disease in
children– HFMD,...
SUGGESTED USE:
Rinse daily to clean the mouth, for fresh breath in the
following cases:
People often have to go for business, driving, eating, and
receiving guests.
People with gingivitis, stomatitis, sore throat, tonsils, tooth decay,
dental plaque, bad breath, bleeding gums.
People who need to prevent infectious diseases transmitted
through mouth to mouth.
DIRECTIONS FOR USE:
+ Daily rinse 2-3 times, each use 15-20ml undiluted solution, or
diluted 2 times with water. Rinse vigorously for nano-silver to
disperse evenly in the oral cavity, then hold on for at least 40-60
seconds.
+ No need to rinse with water after using mouthwash solution.
NOTE
Keep out of reach of CHILDREN
Do not use for people who are sensitive to any ingredients of this
product.
Do not use expired or contaminated products.
Use only as directed.
STORAGE: Store in cool, dry place, keep away from the light.
SHELF LIFE: 24 months from date of manufacture.
STANDARD: Basic standard.
- Lot number:
EXP:
MFG:
MANUFACTURED BY:
DUOC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Headquarters: No. 9 Nguyen Cong Tru, Pham Dinh Ho Ward,
Hai Ba Trung District, Hanoi
Production location: DKPHARMA Pharmaceutical Factory Bac Ninh Branch, Duoc Khoa Joint Stock Company
Address: Lot III-1.3, Street D3, Que Vo 2 Industrial Park, Ngoc
Xa Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.

THÀNH PHẦN:
Nano Bạc

Borate sodium

Menthol

Bicarbonate sodium

Propylene glycol

Benzoate sodium

Cremophor RH40

Sodium edetate

Poloxamer

Nước tinh khiết

CÔNG DỤNG:
• Dung dịch súc miệng họng DK-AG+ với thành
phần Nano bạc nhập khẩu từ Balan có tác dụng:
Làm sạch răng miệng, kháng khuẩn, nấm, virus,
bào tử vùng miệng họng; hỗ trợ ngăn ngừa và loại
bỏ vi khuẩn, virus gây tổn thương ở miệng, họng,
các vi khuẩn gây sâu răng, hôi miệng, mang lại
hơi thở thơm mát tự nhiên dịu nhẹ.
• Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm họng,
viêm amidan, viêm lợi, nhiệt miệng và các bệnh
răng miệng khác.
• Giúp phòng tránh các bệnh lây theo đường hô
hấp như cúm thường, cúm A, H5N1, H1N1, chân
tay miệng trẻ em,…
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Nên súc miệng hằng ngày làm sạch miệng, cho
hơi thở thơm mát trong các trường hợp:
Người thường xuyên phải đi công tác, lái xe, ăn
uống, tiếp khách.
Người viêm lợi, nhiệt miệng, viêm họng, amidan,
sâu răng, mảng bám răng, hôi miệng, chảy máu
chân răng
Người cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm lây
qua đường miệng.

NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
+ Hằng ngày súc miệng 2-3 lần, mỗi lần sử dụng
15-20ml dung dịch không pha loãng, hoặc pha
loãng 2 lần với nước. Súc mạnh để nano bạc phân
tán đều khoang miệng sau đó ngậm trong ít nhất
40-45 giây.
+ Không cần súc lại bằng nước lọc
LƯU Ý
Để xa tầm tay trẻ em
Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành
phần nào của sản phẩm.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc
bị nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng.
Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh
sáng mặt trời.
HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sạch miệng - kháng
khuẩn - khử mùi hôi

SẢN XUẤT BỞI:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa điểm sản xuất: Nhà máy dược phẩm
DKPHARMA – Chi nhánh Bắc Ninh, Công ty Cổ
phần Dược Khoa.
Địa chỉ: Lô III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ 2, xã
Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

DK

Nano bạc nhập khẩu từ Ba
Lan
Không đường, không cồn, không
phẩm màu

250ml
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NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

INGREDIENTS:

THÀNH PHẦN:

