CÁC BỆNH VỀ MŨI

Nghẹt mũi
Chảy nước mũi
Viêm tắc mũi
Viêm xoang.
75ml
1 Hộp

75ml
1 Hộp

Sử Dụng Hàng Ngày Để Vệ Sinh Mũi

BẢO QUẢN
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực
tiếp.

XỊT MŨI TRẺ EM

XỊT MŨI TRẺ EM

Sử Dụng Hàng Ngày Để Vệ Sinh Mũi

Sử Dụng Hàng Ngày Để Vệ Sinh Mũi

Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị

THÀNH PHẦN:
- Natri clorid 0.9%, Nano Bạc 0.2%,
Benzalkonium clorid 0.007%, Propylen
glycol, nước tinh khiết vừa đủ.
CÔNG DỤNG:
- Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi,
loại bỏ chất nhày, bụi bẩn đọng lại ở
xoang, mũi, giúp thông thoáng mũi,
dễ thở, mang lại cảm giác dễ chịu
sau khi sử dụng.
- Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các
bệnh về tai mũi như: nghẹt mũi,
chảy nước mũi, viêm tắc mũi, viêm
xoang.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em: Sử
dụng sản phẩm để vệ sinh mũi hàng
ngày và ngăn ngừa các bệnh tai mũi
họng. Hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Bước 1: Đưa đầu vòi phun vào từng
bên mũi.
- Bước 2: Nhấn nhẹ, dứt khoát đầu
vòi để xịt dung dịch vào khoang mũi,
xịt đủ thể tích để dung. dịch kéo
theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.
- Bước 3: Lau sạch đầu vòi ngay khi
sử dụng:
+ Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi
đang có các bệnh lý về mũi.
+ Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và ngăn
ngừa các bệnh về mũi.

Thương nhân chịu trách nhiệm về
chất lượng và phân phối sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀTRANG THIẾT BỊ Y TẾ CT PHARMA
Địa chỉ: 101/30 Thành Thái,
Phường14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM SYNTECH - NHÀ
MÁYHẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba
Hàng, P. Nam Đồng, TP. Hải Dương.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
SCB:
LÔ SX:
NSX:
HD:

Sử Dụng Hàng Ngày Để Vệ Sinh Mũi

BẢO QUẢN
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

XỊT MŨI TRẺ EM

THÀNH PHẦN:
- Natri clorid 0.9%, Nano Bạc 0.2%, Benzalkonium
clorid 0.007%, Propylen glycol, nước tinh khiết vừa đủ.
CÔNG DỤNG:
- Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi, loại bỏ chất
nhày, bụi bẩn đọng lại ở xoang, mũi, giúp thông
thoáng mũi, dễ thở, mang lại cảm giác dễ chịu sau
khi sử dụng.
- Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh về tai mũi
như: nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm tắc mũi, viêm
xoang.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em: Sử dụng sản phẩm
để vệ sinh mũi hàng ngày và ngăn ngừa các bệnh tai
mũi họng. Hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Bước 1: Đưa đầu vòi phun vào từng bên mũi.
- Bước 2: Nhấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi để xịt dung
dịch vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để dung. dịch
kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.
- Bước 3: Lau sạch đầu vòi ngay khi sử dụng:
+ Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh
lý về mũi.
+ Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và ngăn ngừa các bệnh về
mũi.
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CÁC BỆNH VỀ MŨI

Nghẹt mũi
Chảy nước mũi
Viêm tắc mũi
Viêm xoang.

75ml

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và
phân phối sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀTRANG THIẾT BỊ Y
TẾ CT PHARMA
Địa chỉ: 101/30 Thành Thái, Phường14, Quận 10, TP
Hồ Chí Minh.
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
SYNTECH - NHÀ MÁYHẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, P. Nam
Đồng, TP. Hải Dương.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
SCB:
LÔ SX:
NSX:
HD:

XỊT MŨI TRẺ EM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THÀNH PHẦN:
- Natri clorid 0.9%, Nano Bạc 0.2%, Benzalkonium clorid 0.007%, Propylen glycol,
nước tinh khiết vừa đủ.
CÔNG DỤNG:
- Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi, loại bỏ chất nhày, bụi bẩn đọng lại ở xoang,
mũi, giúp thông thoáng mũi, dễ thở, mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.
- Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh về tai mũi như: nghẹt mũi, chảy nước
mũi, viêm tắc mũi, viêm xoang.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em: Sử dụng sản phẩm để vệ sinh mũi hàng ngày và
ngăn ngừa các bệnh tai mũi họng. Hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Bước 1: Đưa đầu vòi phun vào từng bên mũi.
- Bước 2: Nhấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi để xịt dung dịch vào khoang mũi, xịt đủ thể
tích để dung. dịch kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.
- Bước 3: Lau sạch đầu vòi ngay khi sử dụng:
+ Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi.
+ Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và ngăn ngừa các bệnh về mũi.
BẢO QUẢN
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
SCB:
Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀTRANG THIẾT BỊ Y TẾ CT PHARMA
Địa chỉ: 101/30 Thành Thái, Phường14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH
NHÀ MÁYHẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Lô CN3, Cụm công nghiệp Ba Hàng,
P. Nam Đồng, TP. Hải Dương

