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Thuc phim chirc ndng - vi6n nang:

HO TRO pIEu TRI vA PHof{G NGTIA
^;TAr B|EN M4CH MAU NAO (BQT AUY)

Nattospes - H6 trg di6u tri vlr phdng ngtla tai
bidn mqch mdu nio(dQt quy)
Hi6n nay, ciic sAn phdm Ia thuc phdm chuc ndng
c6 ngu6n gdc tU nhi+3n dang drloc ung dung
trong viec h6 trd phong va caithien tinh trang tai
bi6n mqch mdu ndo. S&n phdm nay dd duqc
nghiOn cuu tdc dUng n6 trg di6u tri tr€n bqnh
nhAn dQt quy thieu m6u n6o trong giai doqn cip.
Nattospes c6 tdc dgng phong ngfa va ph6 duqc
cdc cuc m6u dong, ting tudn hoan va lUu thdng
mdu. H6 tro di6u trivi phong ngtta tai biSn mach
m6u ndo (d6t quy) vd cdc di chr.rng c0a no; cric
benh lf li6n quan tdi cqc miu d6ng: viOm t6c
dQng, tTnh mgch, c6c bidn chrtng c0a bQnh tidu
dudng, bQnh mqch vdnh, dau th6t nggc, nhdi
miiu co tim, suy giAm tri nhd 6 ngudi gia. H6 tro
dn dinh huydt ap.
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Thirnh phdn:
Nattokinase............. 300FU
Tedugc ..... vtlad& 1 vi6n nang

C6ng dqng:
- Phong ngUa va pha dfqc c6c crJc miu d6ng,
tang tuiin hoirn vi h;u thong m6u.
- H6 tro di6u tri va phong ngua tai bi6n mach
miiu nio (dQt quy) va cdc di chrlng c0a no, cde
b$nh lf lien quan tdi cuc mau ddng: viem t6c
dQng,tinh mach, cdc bi6n chrlng cria benh tldu
duong, b6nh mach vanh, dau thdt ngrJc, nh6i
mdu co tim, suy gi6m tri nhd 6 ngudi gia.

- H6 trg dn dinh huydt ap (D6ivcyibenh nhdn cao
huyet ep;.

Cach dirng:
- Phong bQnh va t6ng cudng suc kh6e: ngay
udng 2 lAn, mditdn 1-2 vi6n.
- H6 trg di6u tri: ngay udng 2-3 l6n, mdi l6n Z
vi6n.
- N€n udng trrloc bfra dn 30 phut hoic sau khi
an 1 gio.

Quy cdch dong goi:
HQp 3 vi x 10 vi€n nang

B&o qu&n:

Noi khO 16o thoang m6t, tr6nh 6nh sdng.

Hqn srldgng:
36 thang kd tu ngay sAn xudt.
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