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G i ớ i t h i ệ u
A b o u t U s
AZZURA là Công ty chuyên nhập khẩu sản phẩm tân dược (thuốc, thiết bị y tế)
và tpcn từ Châu Âu, Nhật, và các nước có nền y dược phát triển về phân phối
độc quyền tại Việt Nam.
AZZURA is a pharmaceutical distribution company, we specialized in importing
pharmaceutical products (medicines, medical equipments) and supplement
foods from Europe, Japan, and the other countries with development of
pharmaceutical industry. Then we distribute them in Vietnam.
Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc tìm kiếm, đàm phán và hợp tác quốc tế nhằm
mang được về Việt Nam những sản phẩm tân dược có chất lượng tốt nhất với
giá cả phù hợp nhất.
We strive in the searching, negotiation and international cooperation to bring
these pharmaceutical products with the best quality and the most reasonable
price into Vietnam.
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K ê n h b á n h à n g
D i s t r i b u t i o n

30 Bệnh Viện (Hospital)
200 Phòng Khám (Clinic)
5,000 Nhà thuốc (Pharmacy)

S ả n p h ẩ m t i ê u b i ể u
F e a t u r e d P r o d u c t
Tăng cường Khả năng Sinh sản Nam giới
Enhancing Male Fertility
Thành phần (Ingredients): L-Arginine 3000mg;
L-Carnitine 500mg; Coenzyma Q10 (10%) 50mg;
Lycopene 2.5mg; Zinc 12.5mg
Công dụng: Tăng số lượng tinh trùng; Tăng khả năng
di động của tinh trùng yếu; Ổn định hình thái tinh trùng
dị dạng do tổn thương ADN. Sử dụng sản phẩm liệu
trình 74 ngày hỗ trợ đặc trị Vô sinh ở Nam giới.
Actives:
A scientifically designed formula that
provides a balanced therapy for enhancing the
spermmorphology and transport function. A potent
combination of clinically proven actives in ameliorating
the quality and the motility of the sperm. This is an
ideal solution for boosting male fertility. 74 days of
Motil consumption can be an aid for men undergoing
infertility treatment.
Đối tượng sử dụng: Nam giới trưởng thành bị yếu
sinh lý do tinh trùng loãng, di chuyển chậm, dị dạng.
Mong muốn tăng cường khả năng thụ thai - có con.
Patients: This product is recommended for adult males
(over 14 years old) wants to enhance male fertility.
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Quy cách: Hộp x Tuýp x 10 Viên sủi
Description: Tube x 10 Effervescent Tablets
Liều dùng: 01 viên/ngày
Dosage: 01 tablet per day for efficacious results
Hạn sử dụng: 03 năm
Shelf life: 03 years
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
Conditions: Store in a dry and cool
Xuất xứ: Hãng Dược phẩm Novelty Pharma
GDD SA - Thụy Sỹ
Goods of Origin: Novelty Pharma GDD SA. Via
al Mulino, CH 6814, Cadempino, Switzerland
Phân phối tại Việt Nam: Công ty CP
Dược phẩm AZZURA.
Distributor in Vietnam: AZZURA PHARMA., JSC

Đ ố i t á c t o à n c ầ u
G l o b a l C o l l a b o r a t i o n
Hãng dược phẩm Novelty Pharma GDD SA
Via al Mulino, CH 6814, Cadempino, Switzerland

AZZURA phân phối độc quyền
sản phẩm MOTIL

Hãng dược phẩm FULLIFE
418-419, Samarth Aishwarya, Lokhandwala,
Andheri West, Mumbai-400053 India

AZZURA phân phối độc quyền
sản phẩm ESS-OD

Tập đoàn CJ HealthCare

AZZURA phân phối độc quyền
sản phẩm Condition

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Korea

AZZURA PHARMA., JSC
55 Nguyen Phuc Lai, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Tel/ Fax: +84 4 2 216 2704
Hotline: +84 90 628 0212
www.azzura.vn

