HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KEM DÙNG NGOÀI AN TRĨ-MAMA
THÀNH PHẦN: Chiết xuất hoè hoa,Chiết xuất diếp cá, Chiết xuất Dẻ ngựa, Chiết xuất xuyên
tâm liên, Diosmin, Nano Curcumin.
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
KEM DÙNG NGOÀI AN TRĨ-MAMA giúp sát khuẩn, tạo cảm giác dịu mát, săn se da ở hậu
môn. Hỗ trợ giảm các triệu chứng đau, nóng rát, ngứa ngáy khó chịu ở hậu môn trong các
trường hợp trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng, táo bón kéo dài, nứt kẽ hậu môn, rò hậu môn.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Người bị trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng, nứt kẽ hậu môn, rò hậu môn.
- Người bị táo bón kéo dài, đau rát, chảy máu hậu môn khi đi đại tiện.
CÁCH DÙNG:
- Rửa sạch tay và vùng da hậu môn bằng nước muối pha loãng hoặc nước sạch;
- Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ;
- Xoa đều sản phẩm lên vùng da hậu môn hoặc bôi trực tiếp vào phần trong và ngoài của hậu
môn. Chờ vài phút cho sản phẩm khô tự nhiên trên vùng niêm mạc hậu môn.
- Rửa lại tay bằng xà phòng cho sạch.
Ngày bôi 2 lần sáng và tối.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì.
CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM, CHỦ SỞ HỮU SỐ LƯU HÀNH VÀ PHÂN PHỐI SẢN
PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRIPHARMA
Địa chỉ: Liền kề 14, Khu đô thị C37 Bắc Hà, số 17 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH
Địa chỉ: Lô 8, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội

