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CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lap — Tw do — Hạnh phúc

MAU NHAN DANG KY

BỘ Y TẾ
Tên thuốc : TAGINBA PLUS CỤCQUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lan đầu:z¿.Q.1...42.....20142~
Hàm lượng cho l viên:  
 

|

Dạng thuốc : VIEN NANG MEM

Cao bach qua 60 mg

(Không ít hon 14,4 mg flavonoid toan phan) bv

Magnesi oxyd (Tương đương 40 mg magnesi) 66,3 mg

Vitamin B1 (Dang thiamin nitrat) 1,2 mg

Vitamin B2 1,3 mg

Vitamin B5 5 mg

Vitamin B6 2 mg

Vitamin PP 16 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG i
288 Bis Nguyén Van Cir - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ. Z\
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên vỉ 5 viên nang mềm:
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 - Mernory impalrment in the

elderly, Alzheimer's disease;

lImpalred cerebral circulation
with manifestation:

headache, dizziness, vertigo,

lossofequilibrium.

- People suffered from

Strained state leading to

headache,dizziness,anxiety,

fatigue,andstress.

Contraindications:

taginba/2s
Liều dùng và cách dùng:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

Hộp TŸ vi x 5 viên nang mềm

Soft capsules

Dosage &administration:

Adults and children aged more than 12 years:

* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm:
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taginba/2Z;Ì

CHỈ ĐỊNH:
~Suy giảmtrínhớ ở người lớn
tuổi, bệnh Alzheimer; thiểu
năng tuần hoàn não với các
biểu hiện: đau đầu, hoa mắt,
chóng mặt, mất thăng bằng.
~ Người làm việc trí óc căng |

thẳng gây đau đầu, hoa mắt |
hay lo lắng, mệt mỏi, stress. |
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: |

 
Mẫn cảm với các thành phần

 
  
 

For memory impairment and impaired cerebral

circulation: oral dose of 1 capsule twice daily.

Foramnesia or Alzheimer’s disease: oral
Severe hepatic disease, uống2 viên x 2lần/ ngày. dose of 2capsules twice daily huyết động mạch, hạ huyết |Progressive gastrohelcosis, Hoặctheochỉdẫn của Thầy thuốc Oras directedby the physician Apnang. Tré emdudi12tuél. |arterial hemorrhage, severe

|(

của thuốc. Bệnh gan nặng,
- Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần

loét dạ dày tiến triển, xuất
hoàn não: uống 1 viên x 2lắn/ ngày.
~Mấttrínhớ hay bénh Alzheimer:

Hypersensitivity to any

components of the drug.  

     

    
hypotension.

Childrenaged < 12years. Thanh phén: —

SOK(Reg.No); Cao bạch quả biloba) Ginkgo biloba extract

DE XA TAM TAY TRE EM.

ve B1 1 == = ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
; Vitamin B2 TRUOC KHI DUNG.

VitaminBS Vaamin TIEU CHUAN: TCCS.819552061005578 TEESE PE ami

———= -Tư Vấn Khách Hang
(Ø)0710.3899000.

NaySX (lp. date: www.dhgpharma.com.vn

‘$618SX(BachNo): DIEU KIEN BAO QUAN: NOI KHÔ, NHIET DO KHONG QUA 30°C Sinyf vic 0 =
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, ) Cdn ’www.dhgpharma.com.vn tepln 0ek Tin Hộp TÊ vi x 5 viên na DHG PHARMA HD (Exp dael

 
 

   



 

* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

taginba/2s

 

  

      

  

CÔNG THỨC:
Cao Bach qua eesbiloba) .60 mg
Vitamin B2... 13mg  VitaminB1 12mg

Magnesi.... -40mg Vitamin B5 5mg
Vitamin B6 2mg Vitamin PP #

Ta dược vừa đủ..... .. 1viên

(Lecithin, sáp ong trắng, dầu cọ, đầu nành tinh luyện, gelatin, glycerin, sorbitol nước, nipagin, nipasol, titan dioxyd, oxyd sat dé, mau
Eurolake Green, mau FD & € Blue No1 Alum, vanilin, glycin, acid citric khan).

DANG BAO CHẾ: Viên nang mềm.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vĩx 5 viên.
TINH CHAT: Taginba Plus với thành phần cao bach quả, magnesi và các vitamin nhóm B, giúp tăng tuần hoàn máu não, giảm stress.

Bạch quả được sử dụng như một loại thuốc truyền thống trong các bệnh rối loạn tuần hoàn não và tăng cường trí nhớ. Cao bạch quả có

tác dụng cải thiện tuần hoàn máu bằng cách làm giãn nở các mạch máu và làm giảm tính nhớt của tiểu cầu. Ngoải ra, trong cao bạch
quả còn chửa flavonoid và terperoid là các chất chống oxy hóa mạnhcó tác dụng trung hòa các gốc tự do.

Dựa vào khả năng cải thiện lưu lượng máu đếnnãovà đặc tính chống oxy hóa, cao bạch quả được sử dụng để cải thiện triệu chứng bệnh
mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, giảm bớt cảm xúc trầm cảm. Ngoài ra, favonoid có trong cao bạch quả giúp trì hoãn một số bệnh liên
quan đến võng mạc.

Magnesi là một chất khoáng, tham dự vào các chuyển hóa đặc biệt của nội bào, can thiệp vào phẩn lớn các phản ứng bao gồm vận

chuyển phospho, những phản ứng sinh năng lượng. Sự kết hợp của magnesi và vitamin B6 trong Taginba Plus giúp giảm stress, cải
thiện tình trạng lo lắng, bổn chốn. Taginba Plus còn cung cấp các vitamin nhóm B cẩn thiết khác cho cơ thể.

CHÍ ĐỊNH:

- §uy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi, bệnh Alzheimer, thiểu năng tuần hoàn não với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất
thăng bằng.

~ Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt hay lo lắng, mệt mỏi, stress.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh gan nặng, loét da day tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp
nặng. Trẻ em dưới 12 tuổi.

THAN TRONG: Phụ nữ có thai và cho con bú. Thận trọng khi sử dụng liều cao vitamin PP cho những trường hợp: Tiền sử loét da day,

bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút và bệnh đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Cao bạch quả làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu. Vitamin PP làm tăng tác dụng của các thuốc điều trị

tăng huyết áp, tăng thêm độc tính trên gan của các thuốc hại gan và làm tăng thêm nống độ carbamazepin huyết tương dẫn đến độc
tinh. Rượu, probenecid làm giảm hấp thu vitamin B2.

TAC DỤNG KHONG MONG MUON:
Hiếm gặp: rối loạntiêu hỏa, nổi mẩnda, nhức đầu. z

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải kuếếết

QUA LIEU VA CACH XU TRÍ:
Trong trưởng hợp quá liều nên thông báo ngay cho bác sĩ.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

~ §ưy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não: uống 1 viên x 2 1A
~ Mất trí nhớ hay bệnh Alzheimer: uống 2viênx 2 lần/ ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc. _.

Đọc kỹ hướng đẫn sửdụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bácsĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể tử ngảy sản xuất
Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quả 3070. g Y °
Tiêu chuẩn: TCCS. D

   

  

 

 

Sản xuất bởi:;, CHGPHARMA TH Nos
CONG TY cổ PHAN DUGC HAU GIANG @ortalsssocca
288 Bis, Nguyén Văn Cừ, P. An Hoa, Q. Ninh Kiéu, TP. Cin Thơ E-mail; dhgpharma@dhgpharma.com.vn
ĐT: (0710) 3891433- 3891434 s Fax: (0710) 3895209 www.dhgpharma.com.vn

  


