Thuốc SNP® Số 9
đặc biệt chO PHỤ NỮ
Phụ nữ nào cần dùng thuốc SNP® Số 9?
Nói chung nữ giới muốn có một sức khỏe tốt lâu dài, bảo toàn sắc đẹp để cho làn
da mịn màng, trắng hồng, một thân hình thon gọn và sắc diện vui tươi cần đến sự hỗ trợ
của thuốc ~SNP®~ Số 9 đặc biệt cho phụ nữ.
Mặc dù đã giải phẫu thẩm mỹ hay đang dùng các loại kem thoa, phấn hoặc lotion
cũng như uống các thuốc khác nên mỗi ngày dùng một hoặc hai viên thuốc ~SNP®~ Số 9
để giúp cho sức khỏe và sắc đẹp theo như ý muốn và chống lão hóa.
ĐẶC BIỆT
- Các thiếu nữ từ 15 tuổi trở lên chậm phát triển, ốm yếu, làn da tái nhợt, thiếu
máu, kinh nguyệt không đều, hành kinh đau đớn, mặt bị mụn, đặc biệt bộ ngực thiếu nở
nang.
- Các thiếu phụ trước, sau thời kỳ mãn kinh hoặc sinh đẻ nên da thịt và bộ ngực bị
nhão mềm, gân xanh nổi lên, da nứt nẻ, sắc diện kém tươi vui, tính tình nóng giận bất
thường, mỏi mệt và buồn chán.
- Quý lão bà làn da khô cằn, nếp nhăn nheo hiện rõ, tính tình khó khăn, cáu kỉnh,
suy dinh dưỡng.
Hãy dùng thuốc ~SNP®~ Số 9 đặc biệt cho phụ nữ rất hiệu nghiệm.
Cách dùng: Uống mỗi ngày 1 hoặc 2 viên trong bữa ăn sáng hay trưa.
Thành phần dược liệu tốt nhất của thuốc ~SNP®~ Số 9 gồm có:
- Trích từ tinh chất Dưỡng Tố đặc biệt ~SNP®~ đem lại khả năng cải lão hoàn
đồng, tức là giữ cho thể lực trở lại thanh xuân và gìn giữ sắc đẹp lâu bền.
Dưỡng Tố đặc biệt ~SNP®~ giúp cho phụ nữ gia tăng sức sống, tái tạo các tế bào
thoái hóa nội tạng cũng như ngoài da, bổ túc dinh dưỡng, đẩy mạnh khả năng nảy nở tự
nhiên của cơ thể và bảo tồn sắc đẹp.
- Hai tinh dược Sữa Nuôi Ong Chúa (Royal Jelly) và Phấn Ong (Bee Pollen) trích
từ loài ong, dùng nhiều dược thảo thiên nhiên làm thành dưỡng chất được gọi là Sữa

Nuôi Ong Chúa do Ong Thợ tạo ra, tăng cường sinh lực sinh sản giúp loại ong trường
tồn.
- Những dược thảo bao gồm nhiều sinh tố thiên nhiên dành riêng cho phụ nữ như:
Avocado, Hạ Bồ Đào (Walnut), Hạt Nho và đặc biệt là Nụ Hồng (Rose Hips), tất cả đều
có trong thuốc ~SNP®~ Số 9 để hỗ trợ cho nữ giới trẻ, đẹp, khỏe mạnh, đặc biệt nhất là
tạo các sớ thịt cơ bắp của các bộ phận trong cơ thể được rắn chắc, bền bỉ, bảo vệ hạnh
phúc.
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.

