
 

 

We attached written information about this prescription for your convenience.  

Please read the information before taking the medication.  If you have any 

questions or concerns regarding the prescription, please feel free to contact our 

pharmacist during normal business hours to at: 714-707-5115 

____________________________________________________________ 

Chúng tôi đã đính kèm thông tin về toa thuốc của quý vị để thuận tiện cho việc sử 

dụng  thuốc. 

Xin vui lòng đọc kỹ thông tin về toa thuốc trước khi uống. Nếu quý vị có bất kì câu 

hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ dược sĩ của chúng tôi trong giờ làm việc  tại 

số điện thoại: 714-707-5115. 

____________________________________________________________ 

Adjuntamos una informaccion sobre su receta por su convenecia lea esta 

informacion antes de tomar su medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre su 

receta, porfavor de contactarnos a nuesta farmacia durante nuestros horario 

laborales al: 714-707-5115. 

____________________________________________________________ 

Hours of Operation (Horas de Operacion) Giờ Kinh Doanh 

 

Monday–Friday / Thứ Hai-Thứ Sáu / Lunes–Viernes - 9:00 AM – 6:00 PM 

Saturday, Sunday & Holidays / Thu Bay, CHỦ NHẬT và ngày lễ / Sabado, Domingos 

y Festivos - Closed / ĐÓNG CỬA / Cerrado   
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