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Từ lâu, nhân sâm (Panax Ginseng) có tác dụng bổ dưỡng, giúp cho người ta khoẻ hơn, bền bỉ hơn, nhất là sự 
bền bỉ của các cơ, chống lại sự mệt mỏi . Tuy vậy, nhân sấm tươi (chưa qua chế biến) không phải lúc nào 
cũng là "thần dược" đối với trẻ em nếu không biết sử dụng đúng cách. Nhân sâm có ảnh hưởng không tốt đến 
quá trình dậy thì của trẻ em. Nếu bạn thực sự là người bố mẹ tốt, muốn dành những gì tốt nhất cho con cái, 
bạn vẫn có thể cho con mình được hưởng những tác dụng tuyệt vời của nhân sâm với sản phẩm:Korean Red 
Ginseng Kid Tonic (Thuốc bổ trẻ em chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc) hay còn hay gọi là Hồng sâm baby. 
CÔNG DỤNG :  

Là sản phẩm cao cấp cho trẻ em có hương vị YOGURT. Ngoài tinh chất hồng sâm, sản phẩm còn bổ sung 
nhung hươu, các loại vitamin và khoáng chất…. Giúp bé ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, tăng cường sức 
đề kháng, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, hỗ trợ tăng trưởng đối với trẻ em trong độ tuối phát triển,… Đặc biệt 
tốt cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng. Bạn sẽ không còn phải lo lắng chuyện con cái ốm vặt và lười ăn sau khi 
cho bé dùng chỉ với 1 hộp hồng sâm baby . 

CÁCH SỬ DỤNG :  
Là dạng lỏng nên có thể cho bé uống trực tiếp 1lần 1 gói /1 ngày ( tuần đầu tiên có thể chia đôi 1 gói uống 2 
lần / 1 ngày ) . Có thể dùng mỗi ngày, hoặc tuần 2- 3 lần . Có chỉ định cụ thể cho từng lứa tuổi trên vỏ hộp. 
Hoặc bạn cũng có thể chia nhỏ 1 gói cho bé uống làm 2 ngày mà không ảnh hưởng tới chất lượng cũng như 
hiệu quả của hồng sâm 
Đối với bé 1 -2 tuổi có thể chia nhỏ 1 gói uống làm 2 ngày, tuần uống 2 gói. 
Đối với bé trên 3 tuổi thì có thể uống 1 gói 1 ngày, tuần nên uống 3 gói. 
Còn các bé từ 8 tuổi trở lên uống hàng ngày, mỗi ngày một gói. Rất tốt cho bé mà không có bất cứ tác dụng 
phụ nào.  Uống sau ăn sáng 1h 
 
Thành phần chính : Hồng sâm baby được hãng CHONG KUN DANG chế xuất dành riêng cho trẻ em . 
Thành phần bao gồm : Tinh bột hồng sâm , nhung hươu, mật ong rừng , men canxi, quy ,bột gạo nâu, natri 
,vitaminC, vitamin B2 , vitamin D3..... 
 




