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COMPOSITION:
Propolis, Papain, Peppermint oil, Anise
oil, Fennel oil, Sodium chloride, Sodium
saccharin, Sucralose, Cremophor RH40,
Sodium benzoat, Purified water sqf
15ml.

THÀNH PHẦN:
Keo ong (propolis), Papain, Peppermint oil,
Anise oil, Fennel oil, Natri clorid, Natri
saccarin, Sucralose, Cremophor RH40,
Natri benzoat, Nước tinh khiết vừa đủ 15ml

CÔNG DỤNG:
- Hỗ trợ làm dịu các cơn ho, ngứa họng, đau rát cổ họng.
- Hỗ trợ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn, cải thiện các triệu chứng viêm
nhiễm vùng miệng – họng, sâu răng, hôi miệng.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Người bị ho, viêm họng, đau ngứa rát họng.
- Người bị các triệu chứng viêm nhiễm vùng miệng, người bị hôi miệng.
CÁCH DÙNG:
Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-4
nhát, ngày xịt 2-4 lần. Có thể tăng số lần xịt trong ngày nếu cần.
Viêm họng, đau họng, ho: Xịt sâu vào họng.
Phòng ngừa sâu răng, hôi miệng: Xịt vào khoang miệng và vùng chân răng.

LƯU Ý:
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

USES:
- Supports relieve cough, itchy and buring throat.
- Supports reducing bacteria, ameliorate symptoms of inflammatory affections
of the buccal and pharyngeal cavity, dental caries and bad breath.
USE FOR:
- People with a cough, buring throat, sore throat.
- People with symptoms of inflammatory affections of the buccal and pharyngeal cavity, the halitosis.
DIRECTIONS:
Use for baby over 6 months: Apply the sprayer 2-4 times daily to the affected
region of the buccal and pharyngeal cavity, 2-4 puffs per times. Can increase
times use per day if necessary.
Sore throat, buring throat, cough: Spray deep into the throat.
To prevent dental caries and halitosis: Spray into the oral cavity and the tooth.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30oC

CAUTION:
- Not use for people who be allergic to any components of the product.
- Only use within 30 days after the first opening the cap.
STORAGE: Store in a cool dry place, protected from light, temperature under 30 degrees C

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 01 lọ 15 ml dạng xịt.

PACKAGE: Box of 1 bottle 15 ml of spray solution

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma
Chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa:
Lô III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Website: http://dkpharma.vn Điện thoại: 024 3933 2607

SCIENCES FOR YOUR HEALTH

Manufacturer:
DUOC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Head office: No 9 Nguyen Cong Tru St., Pham Dinh Ho,
Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam.
Manufacturing address: DKPharma Pharmaceutical Factory
Bac Ninh branch of Duoc Khoa Joint Stock Company:
Lot No.III-1.3, D3 Street, Que Vo II Industrial park,
Ngoc Xa commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.

