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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2015

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm chức năng
SIRO CACUM KIDS

667/2015/ATTP-
XNCB

- Báo giấy, tờ rơi, poster dán,
sticker dán, báo điện tử, website

CỤC TRƯỞNG
                                                                                                                      #

Nguyễn Thanh Phong



KIDS

THÀNH PHẦN

Trong 100 ml dung dịch chứa:

Cúc tím  (Echinacea  purpurea) ......................................... 750 mg

Zinc Gluconate ................................................................. 500 mg 

Cao việt quất .................................................................... 200 mg 

Phụ liệu: Chất ngọt tổng hợp (Sorbitol, 420), Chất bảo quản (Natri benzoate, 211), 

hương liệu tổng hợp, nước tinh khiết: vừa đủ 100 ml.

CÔNG DỤNG

Giúp tăng cường  sức đề kháng của cơ thể.

Giúp làm giảm triệu chứng nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi, đau người, mệt mỏi.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Trường hợp bị các triệu chứng nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi, đau người, mệt mỏi.

CÁCH DÙNG 

Nên dùng ngay sau khi khởi phát các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm  hoặc đang sống trong vùng có dịch cảm cúm hoặc vào thời 

điểm giao mùa để phòng bệnh. 

Uống sau khi ăn: 

- Trẻ em từ 2-4 tuổi: 5ml/ lần x 2 lần/ ngày

- Trẻ em từ 5-9 tuổi: 7,5 ml/ lần x 2 lần/ ngày

- Trẻ em từ 10-14 tuổi: 10 ml/ lần x 2 lần/ ngày

- Người lớn: 15 ml/ lần x 2 lần/ ngày

CHÚ Ý 

Không dùng cho người bị dị ứng với họ Cúc nói chung và Echinaceae purpurea nói riêng  hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào của 

sản phẩm.

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

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng.

SỐ XNCB: 667/2015/ATTP-XNCB

NhÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 13-15, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3933-2607 / 093-666-8020

Thực phẩm chức năng
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