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N?m Linh Chi ?? Mikei là cây thu?c ??ng ??u trong s? 365 lo?i cây thu?c th??ng h?ng.

?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
Tác d?ng:
N?m Linh Chi ?? Mikei là cây thu?c ??ng ??u trong s? 365 lo?i cây thu?c th??ng h?ng.
- B? sung dinh d??ng mà không mang l?i tác d?ng ph?.
- Giúp ?i?u hoà, ?n ??nh các ho?t ??ng ch?c n?ng chính c?a c? th?.
- Giúp tr? hóa t? bào và phòng ch?ng các b?nh tu?i già.
- Giúp nâng cao tu?i th?, kh? n?ng trí tu?, b? óc kho? ng??i.
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Vào n?m 1976, gia t?c ông Fumimaru Mayuzumi (công ty TNHH Nikkei) kh?i x??ng k? thu?t nuôi tr?ng Linh Chi b?ng g? s?i thiên nhiên (không
qua x? lý, không dùng b?t k? lo?i thu?c tr? sâu nào) t?i vùng núi Gunma, phía b?c Tokyo Nh?t B?n, và cho ra lo?i Linh Chi ?? th??ng h?ng thân
dày hình qu? th?n.

??c tính h? tr? ?i?u tr? c?a Linh Chi ?? Mikei:
Linh Chi ?? Mikei có hi?u qu? thi?t th?c trong h? tr? ?i?u tr?. Các b?nh vi?n uy tín ? Nh?t B?n ?ã ch?ng nh?n Linh Chi ?? Mikei có tác d?ng l?c
máu – giúp v?n hành khí huy?t, thông m?ch, th?i lo?i nhanh các ch?t ??c t?, tr? hoá t? bào; giúp bình th??ng hoá các ch?c n?ng trong c? th?, c?i
thi?n c? ??a y?u kém, nâng cao s?c ?? kháng mi?n d?ch, mang l?i hi?u qu? ?i?u tr? thi?t th?c cho các ch?ng b?nh mãn tính do tu?n hoàn máu
kém. Dùng th??ng xuyên giúp t?ng tu?i th?, gi? gìn nhan s?c.

Linh Chi ?? Mikei h? tr? phòng ng?a r?t t?t ??i v?i các ch?ng b?nh nh? sau:
- B?nh cao và th?p huy?t áp. - B?nh ?ông máu. - B?nh th?i mãn kinh. - B?nh sinh lý ph? khoa.
- B?nh viêm gan. - B?nh d? dày. - B?nh ngoài da do d? ?ng. - Hen suy?n. - Viêm kh?p. - B?nh tim.
- Phong th?p. - Táo bón. - B?nh tr?. - B?nh ti?u ???ng. - B?nh d? ?ng. - M?t ng?.
- Suy nh??c th?n kinh. - B?nh viêm nhánh khí qu?n mãn tính.

* ?óng gói bao bì: m?i gói 250mg×60 viên

* Cách dùng viên u?ng Linh Chi ?? Mikei: ngày u?ng 2 viên
- U?ng chung v?i n??c ?m. Ngoài ra c?ng có th? tháo b? màng b?c c?a thu?c, l?y b?t tinh luy?n Linh Chi ??, hoà v?i chút n??c nóng, s? th?y
ngay mùi v? th?m ngon pha chút ??ng chát c?a Linh Chi ?? th??ng h?ng.

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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