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Tác d?ng và cách s? d?ng n?m th??ng hoàng Meshima

?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:
- N?m Th??ng Hoàng hay N?m Hoàng S?n có tên khoa h?c là Phellinus Linteus, Nh?t B?n g?i là “Meshima”.
- Chín h?p ch?t ???c phân tách t? các ph?n Ethyl Acetate ho?t ??ng c?a thân cây n?m Th??ng Hoàng ???c xác ??nh là Axit Protocatechuic, Axit
Ellagic, Protocatechuldehyde, Hispidin, Inoscavin Axit Caffeic, Davallialactone, Hypholomine B và Interfungins A. ?ây là loài n?m phát tri?n t?
nhiên trên thân cây, có vòng ??i h?n 100 n?m. N?m Th??ng Hoàng c?n phát tri?n ít nh?t 30-40 n?m d??i ?i?u ki?n phát tri?n hoàn h?o ?? thân
cây có giá tr? v? m?t y h?c. ?ó là lý do t?i sao n?m thiên nhiên Th??ng Hoàng Nh?t B?n r?t hi?m.
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* Tác d?ng c?a N?m Th??ng Hoàng Nh?t B?n:
- Nh?ng chi?t xu?t t? n?m Th??ng Hoàng ?ã ???c s? d?ng nhi?u ? Nh?t B?n trong nhi?u th? k? ?? ng?n ng?a và ?i?u tr? các b?nh ?a d?ng nh?
r?i lo?n ch?c n?ng, xu?t huy?t, tiêu ch?y và ung th?, ??c bi?t có tác d?ng r?t m?nh gây ?c ch? ki?m hãm s? phát tri?n kh?i u và di c?n.
- N?m Th??ng Hoàng có tác d?ng t?t trong ho?t ??ng ch?ng ung th? vú, ung th? ru?t k?t, ung th? ??i tr?c tràng ...
- B?o v? r?t t?t các c? quan c?a c? th? trong quá trình ?i?u tr? và x? tr? hoá h?c khi ?i?u tr? ung th?.

* Thành ph?n và cách s? d?ng c?a n?m Th??ng Hoàng Meshima Nh?t B?n:
- Thành ph?n: ???c chi?t xu?t 100% t? tinh ch?t c?a n?m Meshima và Vitamin C.
- Tr?ng l??ng: 36g×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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