
INGREDIENTS: Each tablet 443 mg contains:
- Curcuma longa extract (equivalent to 200 mg of Curcuma longa) ...... 50 mg
- Curcuma zedoaria extract (equivalent to 120 mg of Curcuma zedoaria) 20 mg
- Excipients: Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose PH101, Calcium 
carbonate, Wheat starch, Sodium starch glycolate, Colloidal silicon dioxide 
A200, Magnesium stearate, Sodium benzoate q.s. 1 tablet.
HEALTH BENEFITS:
Helps reduce symptoms in people with peptic ulcers such as �atulence, 
stomachache and increased gastric acid secretion.
USERS:
- People with peptic ulcers.
- People with �atulence, dyspepsia due to peptic ulcers.
ADMINISTRATION:
Adults: Take 2 tablets/time, twice daily, 30 minutes before meals.
* ATTENTIONS: 
- This product is not a medicine and is not a substitute for medicines.
- Do not use for people with hypersensitivity to any of the ingredients of the 
product.
- Do not use for pregnant women, postpartum women without blood stasis, 
people with coagulation disorders.
STORAGE: Store in a dry place, below 30 °C, protect from light. Keep out of 
reach of children.
SHELF LIFE: 24 months from manufacturing date. Manufacturing date and 
expiry date are printed on the package.
PACKAGING: Box of 1 bottle x 180 tablets.
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Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
No. 66, National Road 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong 
Thap Province
(Certi�ed ISO 9001: 2015 & ISO/IEC 17025: 2017)
Tel: 1800.969.660               www.domesco.com

Manufacturing and responsibility for product: 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén 443 mg chứa:
- Cao Nghệ vàng (tương đương 200 mg Nghệ vàng - Curcuma longa) ...50 mg
- Cao Nghệ đen (tương đương 120 mg Nghệ đen - Curcuma zedoaria) 20 mg
- Phụ liệu: Lactose monohydrat, Microcrystallin cellulose PH101, Calci carbonat, 
Tinh bột mì, Natri starch glycolat, Colloidal silicon dioxid A200, Magnesi stearat, 
Natri benzoat vừa đủ 1 viên.
CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng với người bị viêm loét dạ dày, tá tràng như 
đầy hơi, đau dạ dày, tăng tiết dịch vị.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
- Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.
- Người bị chứng đầy hơi, khó tiêu do viêm loét dạ dày, tá tràng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Người lớn: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút.
* LƯU Ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
bệnh.
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết, người 
có rối loạn đông máu.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em.
THỜI HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử 
dụng in trên bao bì.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai x 180 viên.
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