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Niệu Nữ1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. In ấn trên các vật dụng khác.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01780/2016/XNQC



theo quy trình an toàn,
có thể sử dụng lâu dài.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Trang 1

Thành phần
thảo dược Việt Nam

Dành cho phụ nữ tiểu són và tiểu không tự chủ

Giúp tăng cường chức năng thận
Giúp khỏe bàng quang

Giúp giảm tiểu són
Giúp giảm tiểu đêm, đái dầm, tiểu 
gấp, mót tiểu, tiểu nhiều lần.

Thành phần từ thiên nhiên với công thức 
phối hợp dành riêng cho phái nữ

Hỗ trợ tốt cho phụ nữ chức năng thận và 
bàng quang kém 

Luôn có cảm giác 
khó chịu

Ngại đi xa nhà

Mất thời gian đến
nhà vệ sinh nhiều lần

NGƯỜI RỐI LOẠN TIỂU TIỆN

Số HS: 01780/2016/XNQC



Thành phần sản phẩm

Công dụng

Đối tượng sử dụng

Cao Đậu đen 150 mg
Cao Ích trí nhân  100 mg

Cao Phá cố chỉ  100 mg
Cao Ngũ gia bì gai 100 mg

Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Ngày dùng 4 viên chia 2 lần, dùng sau ăn trưa và trước khi đi ngủ.
Liệu trình dùng 30 – 45 ngày, nên dùng duy trì lâu dài.
Chú ý:
- Không dùng cho các đối tượng dị ứng với các thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

Giúp bổ thận khí, tăng cường chức năng thận, khỏe bàng quang, giúp giảm 
chứng rối loạn tiểu tiện, tiểu không tự chủ, tiểu gấp, tiểu són, tiểu đêm, đái 
dầm, tiểu nhiều lần.

Phụ nữ chức năng thận và bàng quang kém, rối loạn tiểu tiện, tiểu tiện không tự 
chủ, mót tiểu, tiểu nhiều lần, són tiểu, tiểu đêm, đái dầm.

Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP:  3623/2016/ATTP-XNCB

ĐIỆN THOẠI: 1800 6684
Trang 2

Cách dùng

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Số HS: 01780/2016/XNQC
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