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THÔNG TIN SẢN PHẨM  

VIÊN DẠ DÀY ĐB 

1. Nguồn gốc: Viên dạ dày ĐB là sản phẩm của công ty TNHH nuôi trồng sản xuất & chế 

biến dược liệu Đông Bắc.  

2. Thành phần:  

Chủ dược của sản phẩm Viên dạ dày ĐB là Cao khôi nhung, khương hoàng (củ nghệ), chè 

dây và Bạch truật. Là các dược liệu có tính chống viêm loét, giảm dịch vị, sinh cơ cao. Chuyên trị 

các bệnh về đường tiêu hóa. 

Ngoài ra trong sản phẩm còn có các vị thuốc quý như Bồ công anh, ô tặc cốt, mộc hương … 

3. Nguyên lý điều trị:  

a. Khôi nhung có tác dụng chống viêm, làm se vết loét; làm liền sẹo và giảm sự gia tăng axit 

dạ dày, ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP. Nhờ cơ chế này, Khôi nhung cực kì hiệu quả trong 

điều trị dạ dày tá tràng. Làm giảm bớt ợ chua, nóng rát vùng thượng vị; kích thích lên da non và 

làm lành dạ dày, tá tràng nhanh chóng. 

b. Chè dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, giảm độ axit tại dạ dày. Giúp cho bệnh viêm 

loét dạ dày tá tràng dễ liền sẹo; cắt cơn đau do viêm loét hành tá tràng đạt 93,4%. 

c. Khương hoàng (củ nghệ) chứa chất Curcumin và nhiều hoạt chất khác giúp hoạt huyết, 

giải độc, liền sẹo. Là dược liệu độc đáo điều trị vết thương loét và các bệnh đường tiêu hóa. 

d. Bạch truật, Bồ công anh … là các dược liệu có tác dụng giải độc, diệt các gốc tự do, đặc 

biệt tốt để trị bệnh dạ dày và bệnh đường Tiêu hóa. Bồ công anh còn rất tốt cho gan, thận và giúp 

ngăn ngừa ung thư. 

4. Cách sử dụng:  

4.1. Cách dùng 

a. Chỉ định sử dụng 

– Người bị đau dạ dày, hành tá tràng với các biểu hiện: đau tức, nóng rát, khó chịu vùng 

thượng vị, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu. 

– Người bị đau dạ dày do thừa axít dịch vị, rối loạn tiêu hóa. 

– Người bị viêm xung huyết hang vị, thường có các cơn đau khó chịu ở vùng thượng vị. 

b. Thận trọng: 
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– Với những người bị bệnh mãn tính (suy thận, xơ gan…) 

– Hạn chế với người huyết áp cao và người mắc bệnh tim mạch.  

– Nên hạn chế sử dụng các thức an gây kích ứng đường tiêu hóa trong thời dùng sản phẩm. 

– Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm 

với bất kì thành phần nào của sản phẩm 

c. Lưu ý: Viên dạ dày ĐB không phải là thuốc, không có tác dụng ngay trong một vài ngày 

như thuốc tây. Sản phẩm bắt đầu cho thấy hiệu quả sau 1 tuần sử dụng và có hiệu quả lâu dài. 

4.2. Liều dùng:  

a. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: ngày dùng 6 viên chia làm 2 lần, mỗi lần 3 viên. Uống 

trước bữa ăn khoảng 30 phút. 

b. Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: ngày dùng 4 viên, mỗi lần 2 viên. Uống trước bữa ăn khoảng 30 

phút. 

c.  Mỗi đợt nên uống từ 1 tới 2 tháng 

 

CHI TIẾT VỀ THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VUI LÒNG 

XEM TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐI KÈM SẢN PHẨM. 


