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T?o vàng Spirulina EX Nh?t B?n ???c s?n xu?t t? m?t lo?i t?o xo?n có tên là Spirulina. Lo?i t?o này ???c phát hi?n b?i ti?n s? ng??i Pháp –
Clement t?i h? Tchad ? Trung Phi.

?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
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Miêu t? s?n ph?m
* Gi?i thi?u:
- T?o vàng Spirulina EX Nh?t B?n ???c s?n xu?t t? m?t lo?i t?o xo?n có tên là Spirulina. Lo?i t?o này ???c phát hi?n b?i ti?n s? ng??i Pháp –
Clement t?i h? Tchad ? Trung Phi. Qua nghiên c?u cho th?y lo?i t?o này là th?c ph?m ch?a nhi?u Protein, Vitamin, ch?t khoáng, hàm l??ng cao
các nguyên t? vi l??ng nh? s?t, k?m, kali, magie …, có tác d?ng ch?ng lão hoá,ng?n ng?a ung th?,
- T?o vàng Spirulina Nh?t B?n là s?n ph?m t?o s? 1 t?i Nh?t B?n ?ã ???c ??ng ký và công b? ch?t l??ng t?i b? y t? Nh?t B?n(JHFA), là gi?i pháp
b?i b? dinh d??ng c? th? t?i ?u cho ng??i b?nh, ng??i già ho?c nh?ng ng??i ?ang mu?n ?i?u ch?nh l??ng Cholesterol trong c? th? ?? gi?m cân
mà không c?n kiên ?n, không ?nh h??ng ??n s?c kho? ho?c ng??i mu?n t?ng cân b?ng cách b? sung Vitamin và khoáng ch?t.

? Công d?ng c?a t?o vàng Spirulina Nh?t B?n:
? T?o vàng Spirulina Nh?t B?n cung c?p các Vitamin và b? sung các ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th?, ch?ng suy dinh d??ng r?t t?t cho tr?
em, ng??i l?n tu?i,ng??i b?nh sau ph?u thu?t,ng??i thi?u dinh d??ng.
? H? tr? ch?ng lão hoá,h? tr? ?i?u hoà hormone, giúp làn da m?n màng, t??i tr?. H? tr? ch?ng béo phì, giúp quá trình tiêu hoá t?t h?n, h? tr? th?i
??c m?t cách t? nhiên cho c? th?, t?ng c??ng th? l?c.
? T?ng c??ng s?c ?? kháng, nâng cao kh? n?ng mi?n d?ch c?a c? th? t? ?ó ??t ???c m?c ?ích phòng ch?ng b?nh t?t và thúc ??y ph?c h?i s?c
kho?.
? B? sung Vitamin, ch?t dinh d??ng giúp t?ng c??ng s?c ?? kháng cho c? th?, h?n ch? quá trình lão hoá. Ng?n ng?a các b?nh th?i ??i nh? béo
phì, ti?u ???ng,tim m?ch, huy?t áp cao, ung th?…
? T?o vàng Spirulina n?i ti?ng v?i công d?ng làm ??p da, gi?m các v?t nh?n, nám ...
? H? tr? ?i?u tr? táo bón, tr?, gi?m Cholesterol trong máu. T?ng c??ng th? l?c. T?ng c??ng sinh l?c cho ?àn ông, tráng d??ng b? th?n.

* Thành ph?n dinh d??ng ch?a trong t?o vàng Spirulina Nh?t B?n: T?o Spirulina nguyên ch?t, vi khu?n axit lactic bào t?, X collagen cá
peptide(gelatin), các lo?i d?u ?n, canxi(t? cá), hydroxypropyl methylcellulose, V.C, V.B1, V.B2, V.B6, V.D, h??ng th?m, màu th?c ph?m, biotin,
acid folic, pyrophosphoate s?t, acid citric, niacin, glycerin, axit Ca pantothenic.
* ?óng gói s?n ph?m: H?p 2 l?×1000 viên
* Hãng s?n xu?t: DIC Life Tech Co.,Ltd-Japan

? H??ng d?n s? d?ng t?o vàng Spirulina Nh?t B?n:
? Phù h?p v?i m?i l?a tu?i: tr? em, ng??i tr? tu?i, ng??i l?n tu?i, ng??i th??ng xuyên v?n ??ng m?nh.
? T?o vàng Spirulina Nh?t B?n có th? dùng cho ng??i b?nh, ph? n? có thai và cho con bú, ng??i làm vi?c b?n r?n, ?n u?ng ít rau xanh, trái cây,
tr? bi?ng ?n, nh?ng ng??i quan tâm ??n s?c kho? và v? ??p.
? Nh?ng ng??i m?c các b?nh ti?u ???ng, béo phì, ?n kiêng, huy?t áp cao, táo bón, tim m?ch.

* Li?u dùng: U?ng 10?20 viên m?i ngày, có th? chia làm 1~3 l?n u?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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