TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số: 03/2022
Tên sản phẩm: DẦU MÙ U ĐẤT VIỆT
Thành phần
Acid Palmitic ( 13,91%)
Acid Stearic ( 19,81%)
Acid oleic ( 40,76%)
Acid Linoleic ( 25,51%)
Công Dụng
Dưỡng da, làm mờ sẹo trên da, làm dịu da, làm mờ vết rạn trên da và chống nắng
Cách Dùng
- Tái tạo da: Dùng cho vết bỏng từ nhẹ đến vừa. Sau khi làm sạch vết thương, thoa trực tiếp dầu
mù u lên vết thương 3-4 lần/ngày
- Trị mụn: Thoa dầu mù u trực tiếp lên vùng da bị mụn
- Dưỡng da: Thoa dầu mù u trực tiếp lên da và massage. Đối với da dầu, thoa một lớp mỏng và
giữ nguyên 30 phút sau đó rửa mặt.
- Làm mờ sẹo, vết rạn trên da, chống nắng: Thoa dầu mù u trực tiếp lên da, không rửa lại với
nước
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
Tránh xa tầm tay trẻ em và đậy kín sau khi dùng xong.
Không sử dụng dầu mù u điều trị bệnh tthay cho chăm sóc y tế cần thiết
Không tiếp tục sử dụng dầu nếu phát hiện có mùi, màu sắc lạ hoặc da mẩn ngứa, dị ứng xảy ra.
QUY CÁCH: Hộp 01 chai 10 ml, Chai 30 ml
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 độ C
Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất
Tiêu Chuẩn: TCCS 03/2022

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Địa chỉ:17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Phân Phối: Công Ty TNHH TM & ĐT XNK Đại Hưng
Địa chỉ: 58/4 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Tp. HCM
VPGD: OO2 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM

