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CAO DÁN HÚT TH?I ??C T? KENKO

Mi?ng dán chân th?i ??c t? Kenko Nh?t B?n là gi?i pháp tuy?t v?i giúp c? th? ?ào th?i các ??c t? và các ch?t c?n bã qua vi?c ?ào th?i tr?c ti?p t?
gan bàn chân,...

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Variant price modifier:
Giá bán: 136?
?ã gi?m:
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
* Công d?ng:
Mi?ng dán chân th?i ??c t? Kenko Nh?t B?n là gi?i pháp tuy?t v?i giúp c? th? ?ào th?i các ??c t? và các ch?t c?n bã qua vi?c ?ào th?i tr?c ti?p t?
gan bàn chân, ??ng th?i t?ng c??ng các ch?c n?ng x??ng kh?p, phòng ch?ng b?nh t?t. Ngoài ra có kh? n?ng giúp th?i ??c, gi?m ?au và h? tr?
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?i?u tr? các b?nh liên quan ??n x??ng, b?nh gout. Giúp cho quá trình trao ??i ch?t ???c t?t h?n, t?ng c??ng chuy?n hoá trong c? th?, thanh l?c
máu,phòng ch?ng m?n nh?t, ban nóng, làm t??i nhu?n làn da.

* Thành ph?n mi?ng dán chân th?i ??c t? Kenko Nh?t B?n:
Là s? k?t h?p hài hoà gi?a công ngh? cao v?i các nguyên li?u t? nhiên quý hi?m nh?:
- D?m g?, d?m tre: ???c chi?t xu?t t? nh?a cây có tác d?ng h?p thu ??c t? trong c? th?.
- Ch?t Chitosan: ???c chi?t xu?t t? v? tôm có kh? n?ng ch?ng vi khu?n, gi?m ch?ng viêm, h?p thu ch?t béo.
- Dextrin là Carbohydrate hoà tan trong n??c, h? tr? h?p thu các ch?t th?i, tang c??ng ch?c n?ng cho các thành ph?n khác.
- B?t ng?c trai ch?ng l?i l?c hút tr?ng tr??ng các h?t, gi?i ??c và ?i?u ch?nh n?ng l??ng c? th?.
- Cây kh? ngãi có tác d?ng l?c gan, bài ti?t túi m?t, ch?ng viêm nhi?m.
- Vitamin C và b?t chi?t xu?t l?nh t? các lo?i th?o m?c có tác d?ng thanh l?c c? th?, giúp ?ào th?i các ??c t? trong c? th?.

* Cách s? d?ng:
- Bóc mi?ng dán Kenko và dán ph?n b?t màu vàng vào gi?a gan bàn chân tr??c khi ?i ng?, sáng th?c d?y bóc ra và r?a l?i chân.
- Sau khi s? d?ng s? th?y ph?n b?t vàng ng? màu ?en xám, ??t và dính m? nh?n ?ó chính là các ch?t c?n bã ???c ?ào th?i ra kh?i c? th?.
- ?? ??t hi?u qu? t?t nh?t tr??c khi dùng mi?ng dán Kenko nên ngâm chân vào n??c ?m kho?ng 30 phút, sau ?ó lau khô chân và dán.

* ?óng gói: 36 mi?ng / h?p, m?i túi 2 mi?ng (60mm×80mm)×18
* L?u ý: không dán vào v?t th??ng h?.

Nh?n xét
Ch?a có bày ?ánh giá s?n ph?m này.
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