
                   Sản phẩm được bán tại CH Séc  - Được cung cấp từ C.ty HANLAIKO 

   Liên hệ :        777 221 663 ( Trần Văn Lai )             _          Email : tranlaicz@yahoo.com 
                          773 021 457 ( Ngô Thị Thanh Hằng )      

 

Tác dụng bổ nguyên khí, tạo máu mới, giúp da dẻ hồng hào, tăng cường sinh lực,làm tăng hệ thống miễn dịch,đặc 
biệt là trợ giúp điều trị các bệnh ung thư. 

  THÔNG TIN SẢN PHẨM : 

  Dung Dịch Hồng Sâm Nguyên Chất 

-Khối lượng tịnh :________ 

-Xuất xứ:  Hàn Quốc  

-Sản phẩm gồm 2 chai, mỗi chai 700ml (trọng lượng tịnh), được đặt trong đệm vải đỏ, rất sang trọng và lịch sự. 

CÔNG DỤNG :  

-  Dung Dịch Hồng Sâm 6 năm được sản xuất từ Cao Hồng sâm 6 năm tuổi nên mang đầy đủ những công dụng 
tuyệt vời của Cao Hồng Sâm. 

-  Dung Dịch Hồng Sâm là thực phẩm chức năng giúp Tăng cường bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và trí lực, tăng 
khả năng làm việc, giúp đầu óc minh mẫn, sảng khóai, nâng cao hiệu quả năng lực làm việc, cải thiện tình trạng 
mất ngủ, tăng khả năng ghi nhớ và năng lực phân tích, Bồi bổ toàn diện, tăng cường sinh lực, chống lão hóa, tiểu 
đường, giảm cholesterol, phòng chống ung thư, điều hòa huyết áp, chống xơ cứng động mạch, chống stress, tăng 
sức đề kháng, tốt cho gan thận và tăng khả năng miễn nhiễm . 

-  Là món quà tuyệt vời dành cho cha mẹ hay dành cho các sếp của Bạn! 

CÁCH DÙNG :  

-  1 ngày dùng 2 lần, mỗi lần 50ml, uống trực tiếp không cần pha thêm nước!  

BẢO QUẢN :  

-  Bảo quản nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là nên bảo quản trong tủ lạnh khi đã mở nắp. 


