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Chiết xuất Linh chi nguyên chất và đông trùng hạ thảo 

CÔNG DỤNG: 

Tăng cường sinh lực, lọc mỡ trong máu, điều hòa ổn định huyết áp, tăng cường miễn dịch cơ thể. 

Có tác dụng trên 1 số bệnh như đau thắt cơ tim, bệnh ở mạch vành tim, viêm phế quản, hen , thấp khớp, viêm gan cấp 
và mãn tính 

Chủ trị sỏi thận, đau nhức khớp xương, gân cốt, sáng mắt, an thần, tăng cường trí nhớ, bệnh phụ nữ thời mãn kinh, bệnh 
đường tiêu hóa, cô lập các tế bào ung thư để hỗ trợ điều trị. 

- Chống lại tác dụng xấu của tân dược đối với thận, như độc tính của Cephalosporin A; 

-  Giữ ổn định nhịp tim, tăng cường tác dụng lưu thông máu trong cơ thể; 

- Tăng cường tính miễn dịch không đặc hiệu, cũng như năng lực thực bào của các tế bào miễn dịch 

- Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, hạn chế bệnh tật của tuổi già;  

 - Tăng cường tác dụng an thần, trấn tĩnh thần kinh;  

 - Tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng;  

 - Có tác dụng cường dương và chống liệt dương. 

 - Bồi bổ cơ thể, dưỡng phế, bổ thận, ích tinh. Sử dụng cho những người có khả năng miễn dịch kém, dễ mệt mỏi, hạn 
chế bệnh tật của tuổi già, tăng cường chức năng tiêu hóa để hấp thụ dưỡng chất, loại bỏ độc tố trong cơ thể, thông qua 
đó gián tiếp cải thiện đời sống tình dục. Nên được sử dụng bởi những người ở độ tuổi trung niên (trên 40) trở lên, không 
sử dụng sản phẩm cho trẻ em 

CÁCH DÙNG :  

Dùng 1,5g ( khoảng 3 muỗng ) với nước ấm cho 1 lần sử dụng, có thể thêm đường hoặc mật ong 1 ngày dùng 3 lần. 


