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ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VIÊN NANG 30 VIÊN 

Đông trùng hạ thảo dạng viên có khả năng cải nâng đỡ, 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 

1.ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM :  

- Xuất xứ Hàn Quốc. 

- Thuốc bào chế dạng viên tròn  được chiết xuất từ Đông trùng hạ thảo  

- Sản phẩm được bảo quản trong hộp sang trọng có 30 viên 

2. CÁCH SỬ DỤNG : 

Mỗi ngày dùng 1 viên 

3. CÔNG DỤNG :  

Theo các ghi chép về đông dược cổ, Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực đối với 
nhiều chứng bệnh như thận hư, đau lưng, mỏi gối, liệt dương, di tinh, rối loạn , ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có 
tác dụng đối với trẻ em chậm lớn. 

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, Đông trùng hạ thảo được coi như một loại kháng sinh tự nhiên, có tác dụng: 

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

- Làm hạ huyết áp ở người cao huyết áp, 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. Nâng cao năng lực chống 
ung thư của cơ thể; 

- 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. 

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải nâng đỡ, 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 . Nên được sử 
dụng bởi những người ở độ tuổi trung niên (trên 40) trở lên, không sử dụng sản phẩm cho trẻ em 


