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• Sữa ong chúa là một chất dinh dưỡng đặc biệt được bào tiết do các tuyến hạ hầu của các ong thợ trẻ. ONG 

CHÚA phát triển nhanh, sống lâu, trao đổi chất mạnh đẻ nhiều vì được nuôi bằng sữa cho nên chúng ta có cơ sở 
để nói rằng "sữa ong chúa có tác dụng kích thích sự trao đổi chất, ảnh hưởng tốt đến sức khỏe" 

• Cũng từ đó người ta bắt đầu nghiên cứu khả năng ứng dụng sữa ong chúa trong y học để chữa một số bệnh như: 
suy dinh dưỡng trẻ em, thấp khớp, hen suyễn, huyết áp, thần kinh và đặc biệt với làn da phụ nữ 

• Sữa ong chúa là món quà vô giá của tự nhiên vì khả năng làm da mịn màng, tươi mát, giúp hạn chế nếp nhăn, làm 
ẩm da mà ít loại mỹ phẩm nào có thể sánh kịp. Bởi vì có chứa tới 20 axit amin tự do, các vitamon như 
B1,B2,B6,PP...Đặc biệt có nhiều vitamin A,E rất cần cho làn da và tốt cho cả mắt 
  CÔNG DỤNG :  

-  Giảm lượng da đồi mồi, da nám, nhăn nheo, da bị mụn, lão hóa, già trước tuổi 
- Yếu sinh lý (cả nam và nữ), liệt dương, bất lực ở nam giới, triệu chứng khó chịu thời kì mãn kinh ở nữ giới 
- Rụng tóc, cơ thể suy nhược, mất ngủ, mệt mỏi kinh niên, lười ăn, giúp tăng cường sự dẻo dai 
-     Giảm lượng mỡ trong máu, cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, nhiễm trùng do vi trùng hoặc vi khuẩn, chống 
ung thư và phóng xạ, dị ứng…..  Chống lại tình trạng stress, trầm cảm, buồn phiền, lo sợ vô cớ, tinh thần căng thẳng, 
hồi hộp . 
Đẹp Da - Hầu như ai uống sữa ong chúa được một thời gian đều thấy làn da của mình đẹp hẳn ra, mịn màng và trắng 
hồng lên. Ngoài ra sữa ong chúa cũng giúp làm tan biến các vết nám trên da mặt, giúp giảm bớt mụn và làm biến đi 
các vết đồi mồi, tàn nhang, các vết thâm đen trên da. Thật vậy, các nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm tăng 
sinh và kéo dài tuổi thọ tế bào da rõ rệt, giúp da trắng hồng, căng mịn, ngoài ra còn có khả năng sửa chữa những tế 
bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, sạm do tác động 
của môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài 
các vitamin, DHA, biotin, nó còn cung cấp lượng hoóc môn đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc của nguyên 
nhân gây nám da, sạm da. Sữa ong chúa cũng là lựa chọn hàng đầu của các mỹ phẩm cao cấp.  
Mất Ngủ - Phần lớn những người mất ngủ sau khi uống sữa ong chúa được một thời gian ngắn thì đã có được giấc 
ngủ rất ngon - tỉ lệ thành công rất cao, có thể nói là từ 80 đến 90 phần trăm - kể cả những người đã dùng thuốc ngủ 
nhiều năm nay. Sữa ong chúa giúp cho họ ngủ say hơn, ngủ lâu hơn và khi thức giấc thì người cũng khỏe khoắn chứ 
không mệt mỏi khó chịu như lúc dùng các loại thuốc ngủ của Tây Y.  
Tăng Cường Sinh Lý Cho Nam Lẫn Nữ - Sữa ong chúa rất có ích lợi giúp tăng cường sinh lý cho đàn ông lẫn đàn 
bà, và không như các loại thuốc tây chỉ giúp cấp thời, sữa ong chúa giúp tận gốc mà hoàn toàn không gây phản ứng 
phụ. Tăng Cường Sức Khỏe - Sau khi uống sữa ong chúa thì hầu hết tất cả người dùng đều thấy trong người khỏe hẳn 
hơn, làm việc không còn mệt và uể oải như lúc trước.  

CÁCH DÙNG :  
 Ngày uống 1 viên lúc đói hay no không thành vấn đề .Nếu cơ thể quá suy yếu có thể uống ngày 2 viên  . 


