Hướng dẫn sử dụng
XỊT NGOÀI DA CỐT LINH NAM VIỆT
THÀNH PHẦN:
- Alcohol, Aqua, Cinnamomum camphora leaf oil, Mentha arvensis herb oil, Peg-40
Hydrogenated Castol Oil, Momordica cochinchinesis seed oil, Piper lolot herb
extract, Homalomena occulta root extract, Dracaena cambodiana lignum extract,
Cinnamomum cassia oil, Illicium verum fruit extract.
CÔNG DỤNG:
- Giúp giảm đau, giảm phù nề, hỗ trợ hoạt huyết, thông kinh mạch.
- Giúp làm dịu các cơn đau nhức xương khớp do viêm khớp, thoái hóa khớp, viêm đa
khớp, đau mỏi cổ, vai, gáy, cánh tay, cổ tay, đau mỏi lưng, đau dây thần kinh tọa, thần
kinh liên sườn, đau nhức mỏi, tê bì các khớp, đau khớp gối,...
- Giúp làm dịu các cơn đau nhức cơ bắp, bong gân, trật khớp do chấn thương, tai nạn hay
do thay đổi thời tiết.
CÁCH DÙNG:
Làm sạch vùng da bên ngoài phần xương khớp bị đau, lắc đều bình xịt sau đó xịt dung
dịch vào vùng da cần tác dụng, massage trong vòng 5 phút để dung dịch thấm đều vào da
tạo cảm giác ấm nóng. Có thể dùng nhiều lần trong ngày để có tác dụng tốt
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi.
LƯU Ý:
- Không dùng lên vết thương hở, vết thương đang nhiễm trùng.
- Phụ nữ có thai hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
BẢO QUẢN:
Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
SỐ CB:
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 50ml
Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC
MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR
Địa chỉ: Số 208 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt
Nam.
Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UK NAM VIỆT
Địa chỉ: Ô 18 H7, Quốc Lộ 13, KDT Thịnh Gia, Khu Phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát,
tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Nhà sản xuất : Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup
Địa chỉ: Lô số 16-17-18 Đường Nguyễn Như Quế, TDP Vân Quan, Phường Đa Phúc, Quận
Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
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