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Đông trùng hạ thảo dạng nước ( tinh chất ) 

Đông trùng hạ thảo có tác dụng tích cực với các bệnh như rối loạn tình dục, thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối, ho hen 
do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn . Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc bồi bổ hết 
sức quý giá, có tác dụng tích cực với các bệnh như rối loạn tình dục, thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối, ho hen do phế 
hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn.Một số nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng đông trùng hạ 
thảo có tác dụng tăng cường công năng của tuyến thượng thận, cải thiện chức năng thận, nâng cao năng lực miễn dịch, kháng 
khuẩn, kháng virus, chống ung thư và phóng xạ. 

* TÁC DỤNG MIỄN DỊCH : 

  - Đông trùng hạ thảo chứa hàm lượng chất có khả năng miễn dịch cao, tố chất đó ko những có khả năng chống lại các loại bệnh 
tật, mà còn có tác dụng làm lành bệnh. 

- Bên cạnh đó còn tăng sức khỏe cho cơ thể người, giảm các loại bệnh: bệnh phổi, hen suyễn mãn tính 

  - Đặc biệt là làm tăng sinh lực cho đàn ông yếu về chuyện chăn gối 

* TÁC DỤNG HÔ HẤP : 

  - Có tác dụng tốt đối với người có hệ hô hấp kém, nhất là với nhưng người dù vận động ít nhưng hơi thở hổn hển 

* TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA TIM MẠCH 

-  Đông trùng hạ thảo làm cho nhịp tim đập đều đặn hơn 

- Điều hòa huyết áp 

 - Điều tiết oxi 

* TÁC DỤNG CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY  

  - Bên cạnh tác dụng miễn dịch, đông trùng hạ thảo chứa tố chất có khả năng chống lại các vi khuẩn gây nghiện, làm cho người 
tiếp xúc với ma túy có cảm giác ko muốn sử dụng ma túy 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :   Dạng nước đóng hộp 

CÁCH SỬ DỤNG: mỗi ngày sử dụng 1 đến 2 lần, mỗi lần 1  

Lưu ý:     Trẻ em ( trên 14 tuổi )dùng 1 gói/ 1 ngày  

HÃNG SẢN XUẤT:   Korea Ginseng Bio-Science CO.,ltd 

XUẤT XỨ : Hàn Quốc 


