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DAY CHUY?N ?I?U HÒA HUY?T ÁP TOMA

B?ng k? thu?t tiên ti?n ng??i Nh?t ?ã s? d?ng nh?ng viên ?á t? tính phát ra t? tr??ng giúp t?ng c??ng l?u l??ng máu l?u thông d? dàng.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Variant price modifier:
Giá bán: 100,000?
?ã gi?m:
S? ti?n thu?:
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Miêu t? s?n ph?m
Gi?i thi?u:
- Xung quanh chúng ta luôn t?n t?i t? tr??ng. B?ng k? thu?t tiên ti?n ng??i Nh?t ?ã s? d?ng nh?ng viên ?á t? tính phát ra t? tr??ng giúp t?ng
c??ng l?u l??ng máu l?u thông d? dàng. Nó phát sinh n?ng l??ng ?i?u hoà huy?t áp thông qua c? th? làm tan các x? v?a trong m?ch máu t? ?ó
làm gi?m c??ng ?? c?a máu lên thành m?ch-nguyên nhân chính gây nên b?nh huy?t áp và tim. Ngoài ra t? tr??ng còn kích thích dòng n?ng
l??ng ?i?n t? thông qua các ???ng kinh huy?t châm c?u có tác d?ng ch?a b?nh ho?c h? tr? ch?a b?nh(tái t?o x??ng do ?i?u ch?nh dòng canci
trong c? th?).
- Cân b?ng l??ng h?ng c?u và b?ch c?u trong máu, r?t quan tr?ng ?? chúng gi? ? m?c thích h?p không quá nhi?u mà c?ng không quá ít, ??m
b?o ch?c n?ng cung c?p oxy cho c? th? giúp tu?n hoàn máu d? dàng, liên t?c. ??i v?i nh?ng ng??i b? say tàu, xe ?eo vòng ?i?u hoà huy?t áp s?
giúp t?ng tu?n hoàn máu l?u thông t?t t? ?ó không gây ra c?m giác chóng m?t,say xe.
* Nh?ng tác d?ng c?a vòng ?i?u hoà huy?t áp Toma Nh?t B?n:
? Giúp tu?n hoàn máu l?u thông, ?i?u hoà huy?t áp trong c? th?, t?t cho nh?ng ng??i ch?i th? thao hay ho?t ??ng ngoài tr?i nhi?u.
? ??c tr? v?i nh?ng b?nh nh?: ?au m?i vai, gáy do máu không l?u thông t?t(th??ng g?p ? nh?ng ng??i ng?i máy tính nhi?u, nh?ng ng??i di chuy?n
b?ng xe ô tô,máy bay nhi?u)
? Nh?ng ng??i ??ng lên ng?i xu?ng b? hoa m?t chóng m?t do thi?u máu.
? ??c bi?t t?t ??i v?i ng??i già, ng??i b? thi?u máu,ng??i có ch?ng nh?c m?i vai gáy.
? Phòng ch?ng t?ng huy?t áp gây nên ??t qu?, nh?i máu c? tim,suy tim...
* Ch?t li?u: germanium, vonfram, ?á t? tính.
?L?u ý khi s? d?ng:
- Tháo ra khi vào các ??a ?i?m có ngu?n ?i?n áp l?n.
- Không ?? chung v?i các lo?i th? t? tính khác.
- Không s? d?ng cùng máy t?o nh?p tim.
- Ph? n? có thai nên h?i ý ki?n bác s?.

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