nANO BAC NHAP KHAU CHAU AU

sPRAY nano

70ml

Dung dịch vệ sinh
mũi họng & răng miệng

THÀNH PHẦN
Nano bạc (Colloidal Silver solution)
2500ppm (nhập khẩu Argenol -Tây
Ban Nha), Tinh dầu bưởi, Polyoxyl 40
Hydrogenated Castor Oil, Glycerin,
Sorpitol, nước tinh khiết vừa đủ.
Dung dịch vệ sinh mũi họng và răng
miệng SPRAY NANO có thành phần
chính là Nano bạc (Colloidal Silver
solution)- Là sản phẩm của công nghệ
mới có tính đột phá, hỗ trợ ngừa khuẩn
kháng viêm hiệu quả. Sản phẩm không
gây kích ứng và an toàn cho người sử
dụng, là lựa chọn lý tưởng cho việc
chăm sóc, vệ sinh mũi họng và răng
miệng.
CÔNG DỤNG
Vệ sinh hàng ngày để làm sạch và
thông mũi, họng, vệ sinh răng miệng.
Ngăn ngừa sổ mũi, ngạt mũi, viêm mũi
dị ứng, khò khè, khô rát mũi họng,
viêm xoang, viêm lợi, nhiệt miệng.
BẢO QUẢN
Nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.
Phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm
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CÔNG TY TNHH TM
QUỐC TẾ NGUYỄN
GIA PHARMA

Địa chỉ: Số 62 ngõ 897 đường
Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024 77733933
Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH SX CÔNG
NGHỆ CAO HỒNG PHÁT
Đ/C: Khu công nghiệp Thanh
Liêm, thị trấn Kiện Khê, huyện
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
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Dung dịch vệ sinh
mũi họng & răng miệng

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Người tiếp xúc với môi trường ô
nhiễm, thay đổi thời tiết, để ngăn ngừa
viêm mũi, xoang, ngạt mũi, sổ mũi,
khô rát mũi, họng, răng miệng.
Người bị ngạt mũi, sổ mũi, khô rát mũi,
họng do viêm mũi, xoang, viêm lợi,
nhiệt miệng.
Dùng được cho người lớn và an toàn
cho trẻ nhỏ.
Có thể sử dụng trong thời gian lâu dài.
CÁCH DÙNG
Xịt 3-4 lần mỗi ngày, hoặc sử dụng
nhiều hơn khi cần thiết.
Vệ sinh mũi:
Lắc nhẹ bình xịt, nhấn nút xịt, thiết bị
xịt sẽ phun dung dich dưới dạng sương
vào sâu trong khoang mũi
Ấn nhanh đầu phun từ 2 - 3 lần mỗi bên
mũi, nếu hít mạnh theo nhịp phun sẽ
giúp tăng hiệu quả.
Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra
ngoài và hỷ mũi.
Lau sạch vòi phun và đậy nắp bảo vệ.
Vệ sinh họng và răng miệng:
Xịt trực tiếp vào quanh miệng, hoặc
vào sâu trong miệng, hay xịt vào chỗ
vết lở miệng.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ PTN TTBYT:
Chú ý: sản phẩm này không phải là
thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
LSX:
NSX:
HSD:

70ml

