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DHA và EPA là hai lo?i axit béo có vai trò c?c k? quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n và duy trì “s?c m?nh”c?a trí não.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Variant price modifier:
Giá bán: 100?
?ã gi?m: -60?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
Gi?i thi?u:
- DHA và EPA là hai lo?i axit béo có vai trò c?c k? quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n và duy trì “s?c m?nh”c?a trí não.
- Các nghiên c?u cho th?y DHA & EPA có kh? n?ng làm t?ng ch? s? thông minh c?a tr? em, làm ch?m s? lão hoá c?a trí não ? ng??i tr??ng
thành, t?ng c??ng th? l?c và t?ng kh? n?ng mi?n d?ch.
- S?n ph?m Brain Up c?a t?p ?oàn Shinsendo Osaka Nh?t B?n ???c s?n xu?t nh?m ?? giúp các bà m? n?i tr? t?i Nh?t B?n không ph?i th??ng
xuyên g?p khó kh?n khi ph?i l?a ch?n các th?c ph?m v?a ??m b?o an toàn v?a cung c?p l??ng DHA c?n thi?t cho con tr?. Thành ph?n chính c?a
s?n ph?m này chính là DHA và EPA ?óng vai trò quy?t ??nh chính cho ch?c n?ng não b? và tim m?ch.
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- Brain Up s? d?ng DHA ???c chi?t xu?t t? 1 lo?i cá ng? xanh t?i Nh?t B?n, lo?i cá này có ch?a hàm l??ng DHA r?t cao và ??m b?o tính an toàn
cho s?c kho? ng??i dùng.
- Hàm l??ng EPA có trong Brain ???c b? sung trong s?n ph?m có tác d?ng làm gi?m Cholessterol, Triglyceride trong máu, ng?n ng?a ch?ng lo?n
nh?p tim, ??t qu?, x? v?a ??ng m?ch và h? huy?t áp.

?Tác d?ng c?a Brain Up:
Brain Up là s?n ph?m k?t h?p c?a hai thành ph?n có công d?ng chính cho quá trình phát tri?n b? não và tim m?ch. Vì v?y nó có kh? n?ng phát
huy tác d?ng cho m?i ??i t??ng khác nhau.
- ??i v?i tr? em: dùng Brain Up có tác d?ng h? tr? s? phát tri?n não b?, t?ng c??ng ch? s? thông minh, giúp tr? phát tri?n toàn di?n, có trí nh? t?t.
- ??i v?i ng??i làm vi?c v?n phòng: Brain Up có tác d?ng h? tr? t?ng c??ng th? l?c, th? giác, giúp ch?ng m?i m?t khi làm vi?c v?i máy tính, t?ng
c??ng trí nh?.
- ??i v?i ng??i l?n tu?i: Brain Up có tác d?ng làm gi?m Cholesterol và Triglyceride trong máu,giúp ng?n ng?a x? v?a ??ng m?ch và nh?i máu c?
tim, ch?ng suy gi?m trí nh?.
* Thành ph?n chính: D?u cá tinh ch? ch?a DHA và EPA, Glatin, Glycerin, ch?t ch?ng oxy hoá.

? Cách s? d?ng:
- M?i ngày u?ng 3~5 viên v?i n??c ?m.
- Tr? em t? 6 tu?i có th? s? d?ng s?n ph?m này.
*?óng gói s?n ph?m: L? ch?a 300mg×330 viên.
* S?n ph?m Brain Up ???c s?n xu?t b?i t?p ?oàn: SHINSENDO –OSAKA-JAPAN
L?u ý: S?n ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh

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