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Ddi thdo dudng hoy b€nh tidu dudng ld mdt r6i loqn chuydn hoq-cacbohydrat khi hoocmon

lnsulincitotuybithi6uhoygiamtdcding:irongcothd,biduhidnbdngffiudry trcngmdutuAn

cao;trong giqifuan mdi phdtthuong lam be;1h nhon difieu nhd4 t''ifu.rqflAe m, vd do dd tam khdt

nrrdc... Ednh !i-i ik#,ig ld mQt trong nhung nguy€n nhdn chinh cio nhl€u b(nh hidm ngfido, didn

hinl;fti$slii lirilanh,taibidnmachmdundo,mimdt,suythdn,li€tduong,hoait*chi.,..,t.,'rg a

Vidn tidu dudng TDCARE ld sdn phdm tl}Irt'ngudn gdc thdo dugc co tdc dung hd W dteiii
benh ildu dtdng, dac bidt giip ngdn ngda cdc bidn chrtng nguy hid.m da bdnh $du_dudnggdy ra.

Sdn phdm dtoc k€t hop td 7 thdo duac qui,, giip ha dtong huydt, hd tro ldm giam ciotestedgt trong

mdu. TDCARE ldm gidm chi sd HbAl c, gidm cdc nguy co bidn chung cna b€nh tidu irtdng, phbng
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dudng huydt, h4 cholesterol vd lipit mriu
giAm chi sd HoRt c

- H6 trq didu tri benh drii thrio dudng
- Girjp ngdn ngria bidn chUng vd tim mqch, thrin kinh ngo4i bi6n do bOnh drii thdo

dLldng gay ra.

odr ruoruc sfi ouuc:
- Dirng cho ngudi bi b6nh ti6u dudng, ngudi co mfc cholesterol vir lipid trong m6u cao,

- Ding cho ngudi c6 nguy cd cao mdc b6nh tidu dudng,

cAcn oUuc: Ngdy udng z ldn, m6i ldn 2 - 3 vi€n.
- Udng trUoc b0a 6n 30 phrit hoac sau khi dn 'l gid.
- Dung trong thdi gian it nhdt la 3 th6ng, n6n dr)ng

thudng xuy6n dd c6 kdt quA tdt nndt.

Lrtu yi: Khi udng sAn phdm ndn kidm tra dUdng

huydt thr.tong xuy6n, n6n thqtc hiQn chd d0 an
giAm chdt nggt, hqn chd tinh bOt vA ting cuong

tap thd duc.

aAo ouAH: Ndi kho m6t, trdnh dnh ning mdt trdi.

XNCB phir hqp quy .linh ATTP s6:2223812013/ATTP-XNCB
SAn phdm ndy khdng phili ld thudc, khOng cd tdc dqng thay thd thudc chla benh

o Girip h? iluditg huy6t, cholesterolvi lipid miu -
o Girip giim chis6 nrltc
o Girip ngin ngia bi6n chfng bQnh il6i thio ilrtdtrg

TDOqRE
0n dinh durng hug6t- Phong ngira bidn chring

:tii3T,ltd'iTIiT0[t,,i, v ET ouc Eill
La Bl O/D6 " KOT Cau Gidy, P. Dich Vong, Q cau Gidy, Ha NQi 9i q*lE!

san xuat hi:
coNG rY cP orJQc exdm cn ttcuvEu
DC: Dudng YP6. KCN Yen Phong, tinh Bic Ninh

56 gidyti6p nh6n HSQCr
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