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- Hướng dẫn sử dụng: Ngày 3 lần, mỗi lần 1g (dùng một muỗng hay pha với nước nóng/lạnh, thêm mật 

ong hay đường tùy thích). 

-    Dung tích: 250g/lọ ( 2 lọ ) 
-    Trạng thái: Dạng cô đặc 
-    Màu sắc, mùi: Mầu sắc: nâu đen. Mùi vị: thơm, đắng đặc trưng cho sản phẩm 
Hồng sâm Gold 6 tuổi được hầm để lấy tinh chất hồng sâm cô đặc. Đây là một sản phẩm cao cấp có tỉ lệ củ cao 
trong thành phần của sản phẩm. Người dùng không phải bỏ công để hầm lấy tinh chất. Sản phẩm tăng cường sự 
hấp thu trong cơ thể, giữ những thành phần và công dụng của hồng sâm ở mức tối ưu. 
 
- Đặc trưng: 

Giữ được các công dụng đặc trưng của hồng sâm 6 tuổi ở tình trạng tối ưu bằng cách áp dụng kỹ thuật 
khoa học hiện đại đồng thời sử dụng phương pháp chế biến truyền thống 

Cho phép người dùng thưởng thức các lợi ích chữa bệnh của hồng sâm với một liều dùng nhỏ do tinh 
chất rất cô đặc 

Hấp thụ nhanh trong cơ thể và có hương vị đậm đà rất đặc trưng của hồng sâm 
Chữa được nhiều bệnh khác nhau (tiểu đường, tuần hoàn máu kém, cao huyết áp,…) 
Có thể pha với nước tuỳ khẩu vị 
Dùng cho cả gia đình 

- Công dụng: 
Dùng cho bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính (ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori) 
Tăng cường hệ miễn dịch 
Đẩy mạnh quá trình hồi phục bệnh cho bệnh nhân ung thư 
Phục vụ khách như là một loại trà sức khoẻ cao cấp 
Bảo vệ gan và giảm tác hại của rượu bia trước và sau khi uống 
Dùng hồng sâm một cách thuận tiện cho cả gia đình vì sức khoẻ của cả nhà 


