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THÀNH PHẦN:  Được lựa chọn từ những củ sâm tươi 6 năm tuổi tốt nhất, được sấy 
khô và đóng hộp theo tiêu chuẩn chất lượng cao do Tổng Công ty Sâm của Chính phủ 
Hàn Quốc trực tiếp điều hành và kiểm soát chất lượng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch 
và chế biến. 

CÔNG DỤNG: 

Những tác dụng của Hồng sâm Hàn Quốc thể hiện rất rõ ở những người suy 
nhược, rối loạn chức năng cơ thể, người cao tuổi. Vì không chỉ ổn định huyết 
áp, vị thuốc còn làm giảm mỡ máu, điều hòa đường huyết, gia tăng thể lực và 
trí lực, cải thiện tình trạng mất ngủ, một số rối loạn thần kinh, rối loạn sắc tố 
da, rụng tóc ở người cao tuổi. 

1. Bồi bổ sức khỏe toàn diện, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, điều hòa quá 
trình trao đổi chất, giải độc tốt. 

2. Tăng cường chức năng gan, thận, tiền liệt tuyến. -  Chống xơ cứng động mạch 
và tăng khả năng miễn nhiễm. 

3. Tăng khả năng chống nhiễm trùng của người bị tiểu đường & HIV. 

4. Điều trị xuất huyết, chảy máu, cân bằng và ổn định huyết áp  -  Lợi tiểu, bổ máu, tuần hoàn máu. 

5. Bồi bổ thần kinh, chống mệt mỏi, kém ngủ, giảm stress. 

6. Điều hòa đường ruột, dạ dày - Chống lão hóa, tăng khả năng sinh lý 

CÁCH DÙNG: 

Hấp cách thủy, cắt nhỏ từng viên cỡ đầu ngón tay, nhai vào mỗi buổi sáng.  

Có thể ngâm những viên này với rượu hoặc mật ong nguyên chất sẽ mềm và dễ ăn hơn.  

 Mật ong sau khi ngâm với hồng sâm thì dùng để uống với trà lipton vừa ngon vừa bổ dưỡng. 

Ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần từ 3- 6 g trước bữa ăn. 

Nếu hộp hồng sâm nguyên củ sau khi khui mà không sử dụng hết thì bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh bao lâu cũng được. 


