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• Giảm ngứa rát họng
• Giảm viêm họng, ho
• Giảm đờm

THÀNH PHẦN
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DUNG DỊCH

Thể tích thực

20ml

Xuyên tâm liên, hoàng liên,
hoàng cầm, bối mẫu, xạ can,
húng chanh, cỏ ngọt, mật ong,
nước tinh khiết và phụ liệu vừa
đủ
CÔNG DỤNG

- Sử dụng cho người bị ho gió, ho
khan, ho có đờm, ho lâu ngày
không khỏi, ho do cảm cúm,
thay đổi thời tiết.
- Có tác dụng tại chỗ, dùng để xịt
họng, giảm ngứa họng, hỗ trợ
điều trị viêm họng, viêm amidan,
thanh quản. Làm dịu cải thiện
các triệu chứng của khô họng,
viêm loét miệng – họng, tổn
thương niêm mạc miệng.
- Hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề:
viêm nướu, viêm chân răng,
viêm loét miệng, …
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CÔNG DỤNG

- Sử dụng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, ho lâu ngày không
khỏi, ho do cảm cúm, thay đổi thời tiết.
- Có tác dụng tại chỗ, dùng để xịt họng, giảm ngứa họng, hỗ trợ điều
trị viêm họng, viêm amidan, thanh quản. Làm dịu cải thiện các triệu
chứng của khô họng, viêm loét miệng – họng, tổn thương niêm mạc
miệng.
- Hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề: viêm nướu, viêm chân răng, viêm loét
miệng, …

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thể tích thực

20ml

Sản xuất và chịu trách nhiệm
sản phẩm bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC
SAO THIÊN Y

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắc đều trước khi sử dụng
- Mỗi lần xịt gồm 2 – 4 nhịp, 1 ngày
xịt ít nhất 6 lần, khoảng cách giữa
các lần xịt từ 3 – 4 tiếng.
- Đối với những trường hợp ho
nhiều, ho lâu ngày: mỗi lần xịt 2 –
4 nhịp, xịt vào những lúc ngứa
họng, sắp ho. Ngoài ra, còn có thể
xịt từ 10 – 15 lần/ngày.

ĐC: Kim Bôi - Liên Hoa
Đông Hưng - Thái Bình

TC: TCCS
SCB:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bị mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm

BẢO QUẢN

LSX:
NSX:
HSD:

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo thoáng
mát, nhiệt độ dưới 30°C.

- Lắc đều trước khi sử dụng
- Mỗi lần xịt gồm 2 – 4 nhịp, 1 ngày xịt ít nhất 6 lần, khoảng cách giữa
các lần xịt từ 3 – 4 tiếng.
- Đối với những trường hợp ho nhiều, ho lâu ngày: mỗi lần xịt 2 – 4
nhịp, xịt vào những lúc ngứa họng, sắp ho. Ngoài ra, còn có thể xịt từ
10 – 15 lần/ngày.

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.
HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
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khô họng, viêm loét miệng – họng, tổn thương
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6 lần, khoảng cách giữa các lần xịt từ 3 – 4
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