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D?U CÁ M?P SQUALENE SUPER 100

D?u gan cá m?p bi?n sâu ???c s?n xu?t b?i t?p ?oàn Shinsendo Osaka Nh?t B?n, ???c tinh ch? b?ng quy trình và công ngh? hi?n ??i nên s?n
ph?m gi? nguyên ??c tính quý hi?m c?a d?u cá bi?n sâu thiên nhiên

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Variant price modifier:
Giá bán: 200,000?
?ã gi?m:
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
* Gi?i thi?u: D?u gan cá m?p bi?n sâu ???c s?n xu?t b?i t?p ?oàn Shinsendo Osaka Nh?t B?n, ???c tinh ch? b?ng quy trình và công ngh? hi?n
??i nên s?n ph?m gi? nguyên ??c tính quý hi?m c?a d?u cá bi?n sâu thiên nhiên(?? sâu 1000m). D?u cá m?p bi?n sâu r?t giàu hàm l??ng
Squalene. Squalene là h?p ch?t h?u c? t? nhiên t? ngu?n gan cá m?p, là ho?t ch?t quan tr?ng ??i v?i c? th?. Squalene là ph?n quan tr?ng trong
kh?u ph?n ?n c?a ng??i vùng ??a Trung H?i do kh? n?ng ng?n ng?a b?nh ung th?. D?u gan cá m?p bi?n sâu r?t giàu ch?t ??m và ch?a nhi?u
vitamin ??c bi?t là vitamin A nên là ngu?n nguyên li?u quý c?a công ngh? d??c ph?m. D?u gan cá m?p có ch?a nhi?u DHA và EPA là các acid
béo ch?a no có ho?t tính sinh h?c quý giá. D?u gan cá m?p Squalene là s?n ph?m h? tr? dinh d??ng, b?o v? s?c kh?e, ??c bi?t t?t cho phái n?
v? ph??ng di?n làm ??p.
* Công d?ng c?a d?u gan cá m?p bi?n sâu Squalene:
- Cung c?p vitamin A thiên nhiên giúp phòng ch?ng khô m?t,ch?ng lão hóa m?t.
- Cung c?p DHA, EPA ?óng vai trò quan tr?ng trong s? hình thành phát tri?n t? bào não và võng m?c m?t, t?ng c??ng th? l?c, nâng cao s?c
kh?e.
- D?u cá có ch?a acid béo Omega-3 EPA giúp ng?n ng?a n?p nh?n, ng?n ng?a quá trình lão hóa.
- C?i thi?n tinh th?n, gi?m lo âu, phi?n mu?n.
- B?o v? tim và tránh ??t qu?.
- C?i thi?n ch?c n?ng gan.
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- T?t cho h? th?n kinh.
- Ng?n ng?a ung th?.
* Thành ph?n: D?u gan cá m?p, Glycerin và Gelatin ( ch?a 99,9% Squalene)
* Li?u dùng: M?t ngày u?ng 3 ~ 5 viên
* Quy cách : - D?ng viên nh?ng, không mùi, không v?
- L? ch?a 250mg×330 viên

Nh?n xét
Ch?a có bày ?ánh giá s?n ph?m này.
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