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AN CUNG NGƯU HOÀNG Hàn Quốc – Kwangdong Wonbang Woohwang Chung Sim Won (Ngưu 

hoàng Thanh tâm Nguyên, 牛黄清心元 Niu Huang Qing Xin Yuan – Vũ hoàng tĩnh tâm) nổi tiếng là một loại 
thuốc Chữa trị chứng đột quỵ (chứng xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn 
ngữ, khó nuốt, hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt), cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất 
an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự,  Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy 
máu não, hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh ! 

                               
Tác dụng  
- Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não phục hồi hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân 
mới và những bênh nhân đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày… phục hồi các chức năng do di chứng để lại sau khi 
bị tai biếm mạch máu não như bán thân bất toại (liệt nửa người), rối loạn chức năng diễn đạt ngôn ngữ… 
-  Chữa trị chứng đột quỵ (chứng xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, 
hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt), cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và 
mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự…… 
- Hoạt huyết và hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành,  phụ nữ 
tiền mãn kinh. 
- Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao và đối 
mặt với những biến cố trong cuộc sống. 
- Phòng chống và điều trị các bệnh về cao huyết áp và tai biến mach máu não, tim đập nhanh, Ích khí dưỡng huyết 
trấn kinh an thần hóa đờm trị phong, cho các bệnh do khí huyết không đầy đủ, hỏa khí trong người vượng, đờm 
nhiệt gây nên tức ngực khó thở nhức đầu hoa mắt đi lại nói năng khó khăn, đàu óc không tỉnh táo. 
 
Cách dùng: 
- Đối với tai biến mạch máu não 30 ngày đầu, dùng 1 viên 1 ngày, cách một ngày dùng 1 viên, kết hợp với bài tập 
bổ trợ và   chế độ phù hợp về dinh dưỡng, một đợt điều trị thường dùng 5 đến 10 hộp tùy theo mức độ nặng nhẹ của 
tai biến não gây ra. 
 -Đối với người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tiền mãn kinh, 2 ngày dùng 1 viên, mỗi đợt dùng 5 
hộp. 
Uống ngày một đến hai lần, mỗi lần một viên, nhai hoặc dùng nước ấm để uống 
 
Quy cách:     Hộp 10 viên màu hơi vàng, dạng viên hoàn. 
 
Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea)  Kwang Dong Pharmaceutical 


