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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

Fax:
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

Thực phẩm chức năng viên nén Tràng
Phục Linh Plus

25856/2014/ATTP-XNCB

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

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 02676/2015/XNQC

NGHIÊN CỨU MỚI VỀ BỆNH ĐẠI TRÀNG CO THẮT
Đại tràng co thắt (hay còn gọi
Hội chứng ruột kích thích - HCRKT) là
một bệnh tương đối mới, nhưng ngày
càng có xu hướng gia tăng trong xã hội.
Đặc trưng của bệnh là tình trạng co
thắt gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa,
đau bụng, nổi cục rắn trên bụng … do
những kích thích do thức ăn hoặc do hệ
thần kinh, đường ruột nhạy cảm gây
ra. Tháng 10/2015, nhóm các nhà khoa
học đã thực hiện nghiên cứu về tác
dụng giảm co thắt của một vài chế
phẩm thảo dược của Việt Nam và cho
kết quả rất khả quan.
Chế phẩm được chọn là Tràng
Phục Linh Plus (sau đây viết tắt là TPL
Plus) – sản phẩm đang được lưu hành
rộng rãi trên thị trường với tác dụng
dành riêng cho bệnh đại tràng co thắt và
hội chứng ruột kích thích.
Giảm co thắt đại tràng
Nghiên cứu (in vivo và in vitro)
đánh giá ảnh hưởng của TPL Plus trên
nhu động ruột và trên cơ trơn cô lập
nhận thấy rằng TPL Plus làm giảm cả
tuần xuất và biên độ co thắt của nhu
động ruột, do đó giúp điều hòa nhu
động ruột, giảm những cơn đau quặn,
đau do co thắt đại tràng quá mức và
giảm số lần đi ngoài do rối loạn nhu
động ruột ở bệnh nhân mắc HCRKT.
Đặc biệt so với chứng dương, ở
liều thấp TPL Plus cho tác dụng tốt trong
việc giảm co thắt, còn ở liều cao hơn TPL
Plus còn cho tác dụng mạnh hơn, khi so
sánh trên thực nghiệm (hình bên trên)

Hình ảnh niêm mạc đại tràng
được phục hồi sau khi sử dụng TPL Plus

Thêm vào đó, TPL Plus rất phù
hợp với bệnh nhân mắc HCRKT thể lỏng
do có khả năng tăng cường quá trình
hấp thu nước và điện giải từ lòng ruột
vào máu, giúp giảm nguy cơ mất nước,
mất điện giải, đi ngoài phân lỏng.
Và phục hồi niêm mạc
Kết quả nghiên cứu còn cho thấy
Tràng phục linh Plus có tác dụng phục
hồi và bảo vệ niêm mạc đại tràng bị tổn
thương: giúp làm lành các vết thương
vết loét ở niêm mạc đại tràng và giúp
giảm thiểu nguy cơ viêm loét của đại
tràng khi tiếp xúc với các tác nhân gây
viêm.

Hình ảnh niêm mạc đại tràng bị tổn thương

An toàn
Một điều đáng nói nữa là sử
dụng TPL Plus rất an toàn. Khi sử dụng
TPL Plus với liều tối đa dung nạp trên
đường uống ở động vật thí nghiệm, liều
cao gấp 69,3 lần liều dùng trên người
không nhận thấy có bất kì dấu hiệu độc
tính nào.
Kết luận
Kết quả nghiên cứu trên đã làm
sáng tỏ tác dụng của TPL Plus trong việc
hỗ trợ điều trị HCRKT. Sản phẩm giúp
giảm các triệu chứng mà bệnh nhân gặp
phải như đau bụng do co thắt đại tràng,
do rối loạn nhu động ruột, giúp giảm
tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày,
đi ngoài phân lỏng và giảm nguy cơ mất
nước, mất điện giải ở bệnh nhân HCRKT
thể lỏng, đồng thời TPL Plus còn giúp
bảo vệ và phục hồi niêm mạc đại tràng
bị tổn thương.

Thực phẩm chức năng viên nén
TRÀNG PHỤC LINH PLUS

Thành phần:
• ImmuneGamma®...........100mg
• Cao Bạch Truật ..............200mg
• Cao Bạch Phục Linh .........50mg
• Cao Bạch Thược ..............50mg
• Cao Hoàng Bá ................50mg
• 5-HTP .............................3mg

Công dụng:
• Giúp cân bằng hệ vi khuẩn có ích đường
ruột, tăng sức đề kháng, tái tạo niêm mạc đại
tràng và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.
• Giúp giảm kích thích gây co thắt đại tràng
do căng thẳng, stress gây ra. Hỗ trợ điều trị
hội chứng ruột dễ kích thích, viêm đại tràng
cấp và mạn tính, đi ngoài nhiều lần, phân
sống, phân nát.
Hướng dẫn sử dụng:
• Hỗ trợ điều trị: 4 viên/ ngày; chia 2 lần.
• Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau
khi ăn 1 giờ.
• Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3 – 6 tháng
để có kết quả tốt nhất.
• Sản phẩm này không phải là thuốc, không
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Quy cách đóng gói: 1 hộp 2 vỉ x 10 viên nén.
Hạn sử dụng: Ghi trên bao bì sản phẩm.
Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Sản xuất tại Việt Nam bởi công ty TNHH Tư
vấn Y dược Quốc tế IMC.
Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác
dụng thay thế thuốc chữa bệnh

* Nghiên cứu đánh giá tác dụng của Tràng Phục Linh Plus công bố tháng 10/2015 cho thấy sản
phẩm có tác dụng giúp giảm co thắt đại tràng (in vivo và in vitro), bảo vệ và phục hồi tổn thương
niêm mạc một cách rõ rệt. So với các chứng dương khác, Tràng Phục Linh Plus ở liều thấp có tác
dụng tốt, ở liều cao hơn cho tác dụng mạnh hơn mà lại rất an toàn, không gây ra tác dụng phụ.

