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DHA&EPA

D?U GAN CÁ M?P SQUALENE B? SUNG DHA&EPA

DHA ???c x?ng t?ng là “não hoàng kim”. Trong não b? c?a chúng ta DHA có th? chi?m t?i 20% tr?ng l??ng c?a não b? ...

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Variant price modifier:
Giá bán: 160?
?ã gi?m: -25?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
- DHA ???c x?ng t?ng là “não hoàng kim”. Trong não b? c?a chúng ta DHA có th? chi?m t?i 20% tr?ng l??ng c?a não b?, nh?ng trong võng m?c
m?t thì chúng có th? chi?m t?i 50-60%. ?ây chính là thành ph?n t? nhiên h?p thành cùng v?i các axit béo trong não ng??i, m?t h?p ch?t quan
tr?ng trong s? phát tri?n và nâng cao trí tu?.
+ DHA giúp làm ch?m và ng?n ch?n quá trình lão hoá c?a b? não, con ng??i càng già thì hàm l??ng DHA trong não b? càng gi?m.
+ ??i v?i thanh niên ?ang tu?i tr??ng thành, DHA giúp duy trì s?c kho?, giúp phát tri?n bình th??ng c?a t? bào th?n kinh, giúp t?ng c??ng trí nh?.
+ ??c bi?t nh?ng ng??i b? stress, ng??i làm vi?c v?i áp l?c quá cao, ng??i lao ??ng trí óc nhi?u thì DHA ???c xem nh? m?t lo?i dinh d??ng r?t t?t
cho não.
+??i v?i tr? em DHA giúp phát tri?n th?n kinh và th? l?c.

- EPA: còn g?i là s?n ph?m “thanh l?c máu”. Tác d?ng ch? y?u c?a EPA là giúp t?o ra Prostagladin trong máu. Lo?i Prostagladin này có tác
d?ng ?c ch? s? ?ông vón ti?u c?u, gi?m và phòng ng?a hình thành huy?t kh?i, ??ng th?i có th? làm gi?m l??ng Cholesterol, gi?m b?t Triglyceride
trong máu, làm gi?m ?? nh?t dính c?a máu, gi? cho tu?n hoàn ???c thông thoáng. EPA còn có tác d?ng làm gi?m tình tr?ng x? v?a ??ng m?ch.
Vì vây EPA có tác d?ng t?t ??i v?i vi?c phòng ng?a và các b?nh tim m?ch do x? v?a m?ch.
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? Công d?ng c?a s?n ph?m:
- B? não - T?ng c??ng trí nh? - B?o v? t? bào th?n kinh.
- Giúp m?t sáng kho? - H? tr? tu?n hoàn máu.
- B?o v? tim m?ch, gi?m nguy c? m?c các b?nh tim m?ch, nh?i máu c? tim.
- H? tr? ?i?u tr? các b?nh v? tim m?ch do x? v?a ??ng m?ch.
- Gi?m quá trình lão hoá não b?, t?ng c??ng s?c kho?, t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch.

* Thành ph?n chính: tinh d?u gan cá m?p, ??c bi?t là 2 lo?i axit béo DHA và EPA ???c chi?t xu?t t? 2 lo?i cá ng? xanh Nh?t B?n, Vitamin E,
Gelatin, Glycerin, ch?t ch?ng oxy hoá.
* Cách s? d?ng: M?i ngày u?ng t? 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: M?i l? ch?a 250mg× 300 viên.

? N?i s?n xu?t: 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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