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Viên u?ng s?n vi cá m?p Shark Cartilage có ngu?n g?c xu?t x? t? Nh?t B?n,???c ch? bi?n t? s?n c?a nh?ng con cá m?p bi?n sâu.???c s?n xu?t
theo n?n y h?c công ngh? cao c?a Nh?t, ....

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

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
Gi?i thi?u:
- Viên u?ng s?n vi cá m?p Shark Cartilage có ngu?n g?c xu?t x? t? Nh?t B?n, ???c ch? bi?n t? s?n c?a nh?ng con cá m?p bi?n sâu. ???c s?n
xu?t theo n?n y h?c công ngh? cao c?a Nh?t, v?i mong mu?n ?em l?i s?c kho? t?t cho m?i ng??i, s?n vi cá m?p Shark Cartilage ??c bi?t t?t cho
nh?ng ng??i b? x??ng kh?p, s?c ?? kháng kém. Viên s?n vi cá m?p có ch?a các mi?n d?ch có l?i cho ph?n ?ng viêm trong c? th?, do ?ó làm
gi?m tri?u ch?ng viêm kh?p r?t t?t cho s?c kho?. S?n vi cá m?p Shark Cartilage giúp b? kh?p, b? m?t, b?i b? c? th?.
- S?n vi cá m?p r?t giàu Glucosamine và Chondroitine, hai ch?t này có tác d?ng kích thích t? bào s?n s?n xu?t Proteoglycans và collagen là các
ch?t c?n b?n c?a s?n kh?p, ?c ch? các men phá hu? s?n, làm gi?m hình thành các g?c t? do trong mô s?n, cung c?p dinh d??ng cho s?n, giúp
t?o d?ch kh?p và tái t?o s?n kh?p. Ngoài ra Chondroitine còn tham gia các c?u trúc trong su?t c?a m?t, duy trì ?? trong su?t c?a thu? tinh th? và
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giác m?c m?t, t?ng c??ng tính ?àn h?i c?a th?u kính và th? mi khi m?t ?i?u ti?t nên h?n ch? s? khô m?t, m?i m?t, hoa m?t khi làm vi?c quá nhi?u.

* Tác d?ng c?a s?n vi cá m?p Shark Cartilage:
- Ch?a tr? các b?nh v? x??ng kh?p: các tr??ng h?p th?p kh?p, ?au nh?c x??ng, ch?ng loãng x??ng.
- Ch?a b?nh v? m?t: Chondroitine t?o ?? ?m thích h?p cho m?t, giúp m?t ?i?u ti?t t?t, nuôi d??ng các t? bào giác m?c, h?n ch? s? khô m?t, m?i
m?t, hoa m?t.
- B?i b? c? th?: S?n vi cá m?p Shark Cartilage là viên b? t?ng h?p cung c?p các ch?t: calci, phostpho, protein …, có công d?ng thúc ??y s? phát
tri?n c?a x??ng, r?ng, các men tiêu hoá và ho?t ??ng c?a th?n, c?a tuy?n ti?n li?t.

*Cách s? d?ng: M?i ngày u?ng 3~5 viên v?i n??c ?m.
- Thành ph?n: X??ng s?n cá m?p, protein, phostpho, canxi.
- ?óng gói: M?i l? ch?a 300mg×200 viên.
- Xu?t x?: 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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