
CÁCH DÙNG: 
* Người lớn:
- Liều sử dụng: 3 viên/lần, ngày 3 lần. 
- Liều duy trì: 2 viên/lần, ngày 3 lần.  
* Trẻ em từ 12 đến dưới 15 tuổi: 
- Liều sử dụng: 2 viên/lần, ngày 2 lần. 
- Liều duy trì: 1 viên/lần, ngày 2 lần.
* Lưu ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Sử dụng nhiều Tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật. 
- Trà gây khó ngủ, không nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.
- Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian chảy máu.  
- Không nên uống cùng với sữa. 
- Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. 
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai  x 100 viên. Khối lượng viên: 670 mg ± 5,0 %.
THỜI HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in 
trên nhãn sản phẩm.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Hoặc: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh,  
Tỉnh Đồng Tháp

(Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 & ISO/IEC 17025: 2017)
Điện thoại: 1800.969.660     * Website: www.domesco.com

SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:

THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
- Cao Tỏi .......................................................................................................................................... 76 mg
- Cao Trà xanh .......................................................................................................................... 58,33 mg
- Cao lá Sen .............................................................................................................................. 33,33 mg
- Cao Nghệ .................................................................................................................................... 7,5 mg
- Phụ liệu: Lactose, Tinh bột mì, Chất ổn định (1201), Chất chống đông vón (551), Chất 
bảo quản (211), Nipagin, Nipasol, Chất độn (460(i)), Natri starch glycolat, Magnesi 
stearat, Chất làm dày (464), Chất làm bóng (1521, 553(iii)), Phẩm màu (171, 104), Màu 
Patent blue V vừa đủ 1 viên.
CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, giúp hạn chế thừa cân, béo phì.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
- Thích hợp cho các đối tượng: 
+ Người có cholesterol và triglycerid trong máu cao.
+ Người thừa cân, béo phì.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

DOGARLIC
TRÀ XANH PLUS
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