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Thành phần: Sâm Đỏ Triều Tiên, Cao Nhung Hươu, tinh chất Linh Chi, sữa ong chúa, Vitamin B1, Vitamin 
B2, Vitamin B6, Vitamin E, Vitamin C, dầu đậu nành, dầu cọ... 
Tăng cường sức khỏe, gia tăng sinh lực, trí lực và thể lực: 
Người già suy nhược, thời kỳ dưỡng bệnh: 2 viên mỗi ngày 
Có thể dung thời gian dài mà không xảy ra phản ứng phụ hay nguy cơ quá liều nào. 
Tinh chất sâm cao ly nguyên chất: 
- Có những đặc tính kỳ diệu như: tăng cường sinh lực, thể lực, trí lực, bảo vệ gan khỏi tác nhân độc hại từ môi 
trường và rượu, ngăn ngừa ung thư, ngăn nhừa xơ vữa động mạch, chống mệt mỏi,chống stress, giảm căng 
thẳng lo lắng. 
 Tinh chất Nhung Hươu: (Ngoài ra còn có sữa ong chúa, than dâu chất lexlin và vitamin E). 
- Bồi bổ cho hệ tiêu hóa và tim mạch, tăng cường chức năng tạo máu và khả năng , điều trị suy nhược thần kinh 
tim, huyết áp thấp, chứng mệt mỏi mãn kinh. Kháng viêm, kháng dị ứng, giải độc gan. 
- Duy trì tính mềm mại cho da, điều hòa và kích thích sự biến dưỡng của da, phòng ngừa mụn nhọt, chống rụng 
tóc. 
Tinh chất Nấm Linh Chi: 
- Được xem là thuốc trường sinh bất lão từ ngày xưa, có khả năng tăng cường bồi bổ hệ tim mạch, hệ miễn dịch, 
bảo vệ gan, có tác dụng an thần, hạ cholesterol máu, điều hoà huyết áp. Đã được y học hiện đại chứng minh có 
hiệu quả chữa trị viêm gan, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, thiếu máu, đau thắt ngực, cường giáp.. 
Viêm Sâm Nhung Linh Chi: 
- Gồm tinh chất nhân sâm, nhung hươu, nấm linh chi thiên nhiên được tinh chế ờ nhiệt độ thấp để giữ nguyên 
các thành phần hoạt tính, cùng DL-a-Tocopherol và Vitamin 2 giúp tăng cường sức khỏe, duy trì thể lực, thích 
hợp cho tất cả mọi người. 
-  Chống mệt mỏi, phục hồi sức khoẻ đặc biệt cho người làm việc văn phòng, hoặc căng thẳng quá sức...hoặc 
người mới ốm dậy. 
-  Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngũ tạng, tái tạo tế bào mới điều chỉnh thể chất, điều chỉnh chức năng 
sinh lý, tăng cường hệ thống miển dịch cho cơ thể, chống ung thư, bổ máu hoàn lực, chống lão hoá tăng cuờng 
sức đề kháng .... 

TRÌNH BÀY:   Hộp thiếc: 24 vỉ x 5 viên=120 (viên nang mềm) 
XUẤT XỨ     :  Hàn Quốc. 
LIỀU DÙNG:   Mỗi lần 1-2 viên trước bữa ăn. 
 


