
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

THÀNH PHẦN – Mỗi viên chứa CÔNG DỤNG: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ImmuneGamma® 

Cao Bạch Truật 

Cao Bạch Phục Linh 

Cao Bạch Thược 

Cao Hoàng Bá 

5-HTP 

Hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn có ích đường ruột, tăng cường sức đề 
kháng, hỗ trợ tái tạo niêm mạc đại tràng và tăng cường sức khỏe hệ 
tiêu hóa.

Uống 4-6 viên/ngày, chia 2 lần, khi có kết quả tốt có thể sử dụng 2 viên/ngày.
Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1-3 tháng để có kết quả tốt nhất

Số XNCB: 44293/2017/ATTP-XNCB

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế - Nhà máy công nghệ cao IMC 
Quang Minh
Trụ sở: B18+19 Khu B Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội
ĐCSX: Lô 42A2 Khu công nghiệp Quang Minh I - Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - 
Hà Nội
Tiếp thị bởi: Công ty TNHH Thực phẩm chức năng Lohha
ĐC: 79 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội

Hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng. Hỗ trợ giảm các triệu 
chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt như: đau 
bụng, đi ngoài nhiều lần, phân sống, phân nát.

Các trường hợp bị hội chứng ruột kích thích (hay còn gọi là viêm 
đại tràng kích thích, viêm đại tràng co thắt, rối loạn chức năng đại tràng), 
viêm đại tràng cấp và mạn tính, các rối loạn tiêu hóa do đại 
tràng kích thích.

.......……………..100mg

.......……………......200mg

.......……….....50mg

......……….......…..50mg

..........……………….. 50mg

...................……………………….. 3mg

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Hỗ trợ cho người bị Đại tràng co thắt và
 hội chứng Ruột kích thích


