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CÔNG DỤNG: 
-Phòng & chữa các bệnh: Tiểu đường, mỡ nhiễm máu, các bệnh về gan, mật, thận suy. 
-Điều hoà huyết áp, suy nhược, béo phì. 
-Thuốc bồi bổ chống suy dinh dưỡng, hậu sản, bổ âm, an thai. 
-Tráng dương 
-Tiêu độc; bổ máu; trị suy giảm trí nhớ. 
-Sáng da, làm cho làn da tươi sáng và hồng hào dần sau khi dùng thuốc. 
 
CÁCH  DÙNG: 
Phòng bệnh: (dùng cho thể tạng bệnh chưa nặng) 
Mỗi ngày uống 2 lần. Mỗi lần uống: lấy 1 thìa cao nhỏ (có trong hộp thuốc), pha với nước nóng rồi uống trước 
bữa ăn 15-20phút. 
 
Chữa bệnh: (dùng cho loại bệnh đã phát) 
Mỗi ngày uống 3 lần. Mỗi lần uống 2 thìa cao nhỏ, pha với nước nóng uống trước bữa ăn 15-20phút. 
 
Hiện tượng khi dùng thuốc: có cảm giác đói bụng, khi uống thuốc xong khoảng 15-20 phút phải ăn. 
Sau một thời gian dùng thuốc sẽ có cảm giác thèm ăn và ngủ sâu. 
Mọi lứa tuổi đều dùng được thuốc này, trừ trẻ em dưới 10 tuổi. 
 
Thành phần chủ yêu : linh chi (thành phần chủ yếu). Ngoài ra còn có những vị thuốc cây cỏ đặc biệt sống trên 
núi cao xứ Hàn được luyện cùng. Vì thế không ở đâu có được loại cao này ngoài các đại lý được cấp phép độc 
quyền ở Nam DeMoon — thủ đô Seoul — Hàn Quốc 
 
Quy cách đóng gói: 1 hộp lớn có 5 lọ nhỏ, mỗi lọ 50 gram. 
Hãng sản xuất: Pocheon Ginseng Farmer Asociation 
Hạn sử dụng: In trên bao bì 


