Thuốc lộc nhung tinh Super SNP® Số 1
DƯỠNG LỰC TỐ, ĐẠI BỔ:
NỘI TẠNG - TINH KHÍ HUYẾT - THẦN KINH - GÂN CỐT - DA - CƠ BẮP
THỊT và nhiều hiệu quả khác cho sức khỏe...
Đặc điểm:
- Tổng hợp 45 dược tố dinh dưỡng thiên nhiên danh tiếng nhất của Đông và Tây
phương gồm thành phần các tinh chất quý của Sinh Vật,
- Dược Thảo chọn lọc, Sinh Tố Vitamin và Vi Khoáng Chất hữu cơ.
- Một bào chế tân kỳ tận dụng thiên nhiên của Doctors’ Group ~SNP®~ và Bác Sĩ
Peter Lê Tri với kỹ thuật khoa học tân tiến của ngành Tây Y lẫn Đông Y.
- Cùng sự hợp tác chặt chẽ các viện bào chế Âu Châu và được sản xuất, cầu
chứng tại Hoa Kỳ.
- Rất hãnh diện là Sản Phẩm Dinh Dưỡng độc nhất từ trước đến nay.
THÀNH PHẦN VÀ DƯỢC TÍNH CHÍNH YẾU:
Tổng Hợp của 45 DƯỢC TỐ THIÊN NHIÊN gồm có:
- Rất hãnh diện là Sản Phẩm Dinh Dưỡng độc nhất từ trước đến nay.
- 5 loại nấm danh tiếng như: NẤM BÁCH NIÊN NHẬT BẢN, NẤM LINH CHI
của Đông Y và 3 loại NẤM của Tây Y như Alovera, Sâm, Quế v.v...
- Nhiều loại dược thảo nổi tiếng hầu hết đã nghe nhiều và xử dụng từ nhiều thế kỷ
qua, Đông cũng như Tây phương.
- Những loại tinh chất quý hiếm trích từ các Sinh Vật kể cả Lộc Nhung Tinh –
Dưỡng Tố đặc biệt SNP – Dầu Cá Omega 3 – Sò Tinh Chất – Sụn Cá Mập – Đản Bạch
Tố – Sữa Nuôi Ong Chúa.
- Các sinh tố và vi khoáng chất hữu cơ mà cơ thể rất cần hàng ngày.
Dược Tính của các Nấm và Dược Thảo của thuốc LỘC NHUNG TINH SUPER
~SNP®~ Số 1:
- Nấm Linh Chi và Nấm Bách Niên (Nhật Bản) chống lão hóa, cãi lão, giúp lợi
tiểu và ttạo hệ miễn nhiễm mạnh, chống tế bào biến loạn ung thư.

- 3 loại Nấm Tây Y được gọi là Nấm Sữa tức là vi khuẩn Lactobacillus
Acidophilus,Milk-Thistle, Selenium (Yeast) tác dụng chống sình ruột, cải thiện tiêu hóa,
trợ tim giúp huyết mạch điều hòa, trợ gan hữu hiệu.
- Các dược thảo: Nhân Sâm đại bổ huyết – Lô Hội (Alovera) điều hòa huyết áp,
chống viêm – Noni dễ tiêu, giúp hệ miễn nhiễm – Tỏi Garlic giảm mỡ, bớt cholesterol,
điều hòa lượng đường.
- Quế (Cinnamon) kích thích tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp – Cam Thảo (licorice)
long đàm làm lợi hô hấp – At-ti-sô mát gan, nhuận tràng, bổ dưỡng.
- Đậu nành (isoflavones) có nhiều kích thích tố thảo mộc dùng rất tốt cho Nam
Nữ – Cây Saw Pametto ngăn chận bệnh nhiếp hộ tuyến – Hạt nho (grape seed extract)
chống oxy hóa – Cũ ngãi thuốc (Turmaric) bổ gan, phòng ngừa các tế bào biến loạn –
Similax chống phù thủng và đau xương thấp khớp – Damiana lợi tiểu – Các dược thảo
Yohimebine, Muira Prama, Avena Sativa tất cả đều giúp cải thiện sinh lý.
Dược tính các tinh chất trích từ Sinh Vật thuốc LỘC NHUNG TINH SUPER
~SNP®~ Số 1:
Tăng cường toàn diện bổ ích cho cơ thể. Chính yếu là tinh chất Dưỡng tố đặc biệt
SNP có khả năng tái tạo cơ thể trở lại thời kỳ thanh xuân. Ngoài ra còn các tinh chất Sinh
Động Vật như: Lộc Nhung Tinh SNP, thuốc bổ rất quý – Sữa Nuôi Ong Chúa, bổ dưỡng
não bộ – Đãn Bạch Tố (Albumin) – chất Lecithin –Dầu Cá (Fish Oil Omega 3) để hổ trợ
các tế bào mỗi khi cần đến – Tinh hoàn chất – Tinh Chất Hào Biển (Oyster Extract) cải
thiện sinh lý – Sụn Cá Mập (Shark Cartilage) ngừa tế bào thoái hóa – tạo chất nhờn trong
khớp xương, chống đau nhức, thấp khớp và phong thấp.
Dược tính của nhóm sinh tố và vi khoáng chất hữu cơ của thuốc LỘC
NHUNG TINH SUPER ~SNP®~ Số 1:
Trong cơ thể hay thiếu hụt hoặc khó thay thế sinh tố B6 cần thiết trong quá trình
miễnnhiễm. Sinh tố B12 liên quan đến tế bào máu – Sinh Tố C liên quan đến sức đối
kháng nói chung – Sinh Tố E liên hệ đến các khả năng sinh dục và biến dưỡng –
Niacinamide giúp gan giảm cholesterol chống đau nhức – Folic acid chống tế bào thoái
hóa, trợ tim và chống chai gân mạch. Các vi khoáng chất cần thiết với tỉ lượng rất nhỏ
nhưng dễ thiếu hụt và mất thăng bằng: Boron cần thiết cho xương – Selenium chống lão
hóa và bệnh ung thư và Zinc: yếu tố quan trọng cho hệ kháng thể.
LỘC NHUNG TINH SUPER ~SNP®~ Số 1. Dùng cho Nam Nữ Trung niên và
Cao niên. Hiệu nghiệm cho cơ thể đặc biệt như:
Ngoài công hiệu của thuốc LỘC NHUNG TINH SUPER ~SNP®~ Số 1 còn tăng
cường các hiệu quả như:
- Bổ sung tinh khí huyết – Hổ trợ tinh thần và tâm trí vững mạnh.
- Giúp hệ thần kinh ổn định – Làm cơ bắp thịt nỡ nang, săn chắc- Da hồng hào.
- Gân cốt giảm đau nhức – Bồi dưỡng cơ phận nội tạng – Dễ tiêu hóa

- Đặc biệt cải thiện và đẩy mạnh SINH LỰC, BẢO VỆ HẠNH PHÚC ĐỜI
SỐNG.
Cách dùng: Uống mỗi ngày một hay hai viên trong hay sau bữa ăn sáng hoặc trưa.
TĂNG CƯỜNG SINH LỰC NAM NỮ. DƯỠNG LỰC TỐ, ĐẠI BỔ:
NỘI TẠNG - TINH KHÍ HUYẾT - THẦN KINH - GÂN CỐT - DA - CƠ BẮP
THỊT cùng nhiều hiệu quả khác...
Điện thoại: (714) 903-2225 / 1-877 TỐT NHẤT tức là 1-877-868-6428
These statements have not been evaluated by the food and Drug Administration.
These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any diease.

