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N?m Linh Chi Bio Galma Nh?t B?n là s?n ph?m ???c chi?t xu?t 100% t? n?m linh chi ?? tinh tuý thiên nhiên c?a Nh?t B?n

?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
Công d?ng c?a n?m Linh Chi Bio Galma:
- N?m Linh Chi Bio Galma Nh?t B?n là s?n ph?m ???c chi?t xu?t 100% t? n?m linh chi ?? tinh tuý thiên nhiên c?a Nh?t B?n.
- N?m Linh Chi Bio Galma ch?a thành ph?n d?ch chi?t t? n?m linh chi thiên nhiên Nh?t B?n và Vitamin C có tác d?ng ch?a b?nh và b?i b? s?c
kho?:
+H? tr? ?i?u tr? b?nh v? tim m?ch.
+??c bi?t h?p ch?t Polysaccherider và germanium trong xích linh chi giúp ?i?u hoà huy?t áp, lo?i tr? và làm gi?m cholesterol trong máu, thúc ??y
quá trình ti?t Insulin, gi?m ???ng huy?t trong máu ??i v?i ng??i m?c b?nh ti?u ???ng.
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+ B?o v? gan, ch?ng d? ?ng, kháng viêm.
+ Gi?m ch?ng m?t ng? và suy nh??c th?n kinh hay g?p ? ng??i già và ng??i lao l?c quá s?c.

- Trong xích linh chi v?i hàm l??ng Beta-Glucan cao giúp t?ng c??ng s?c ?? kháng và nâng cao hi?u qu? vi?c ng?n ng?a và h?n ch? s? phát tri?n
c?a t? bào ung th?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch cho c? th?, phòng ch?ng ung th?.
- N?i dung s?n ph?m: 38.4g×120 viên.

? Cách s? d?ng: M?t ngày u?ng t? 4~6 viên v?i n??c ?m.

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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