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1. NGUYÊN NHÂN:
Bắt nguồn từ những cơ phận: khớp xương và các bộ phận liên hệ, khớp xương có
thểâ di động hay nằm yên gần hai đầu xương đối chiếu với nhau trên mặt có trải thêm lớp
sụn đàn hồi giúp cho sự tiếp xúc trơn, êm thấm với các bộ phận phụ yếu gồm có: bọc
khớp, các dây gân khớp nối liền cùng với chất nước nhờn trong khớp giúp chêm điệm
thêm cho khớp.
Nếu có đau nhức là vì trục trặc các phần kể trên như khiếm khuyết đầu xương,
chất sụn hao mòn bể nứt, bị sưng hay viêm bao khớp, gân khớp chất nhờn đã bị khô cạn
cũng như đau nhức bắp thịt và các vùng tiếp cận khớp.
2. Thuốc ~SNP®~ Số 18 giải quyết rất hiệu quả.
Vừa nhằm điều chỉnh bổ sung cho các đầu xương đau ở khớp và đồng thời nuôi
dưỡng các cơ phận khác đang bị khiếm khuyết bằng cách đem vào cơ thể hai chất:
Glucosamine và CHONDROITIN nguyên là thành phần tự nhiên của sụn.
Glucosamine là yếu tố chánh kết thành chất sụn thêm vào đó Chondroitin có khả
năng chuyên biệt cầm giữ nước, làm sụn trơn láng và bớt cọ sát. Cả hai chất trên đều lấy
từ nguồn thiên nhiên của sinh vật nên cơ thể hấp thụ liền mà không qua nhiều chu trình
biến đổi.
Thuốc ~SNP®~ Số 18 còn tổng hợp các dược liệu thiên nhiên giúp để hỗ trợ các
khớp xương và các cơ phận liên hệ giải quyết vấn đề viêm, đau nhức và cải thiện dinh
dưỡng gồm thành phần như sau:
- Lục thảo Alfalfa được Âu Mỹ đề cao như chất bổ dưỡng vô song.
- Rể Yucca dùng để trị phong thấp ở vùng Đông Nam Mỹ Châu.
- Rể Móng Quỷ (Devil’s Claw) một linh dược trị đau nhức hàng nhiều thế kỷ qua.
- Chất Hoàng Tinh trích từ Turmeric Nghệ được các trường phái trị bệnh viêm
thấp tại Aán Độ sử dụng hàng ngàn năm nay.
- Chất Bách Liệu trích từ dược thảo chuyên trị phong thấp, thấp khớp và thần kinh
tọa.
- Chất Sụn từ Hải Sâm (Sea Cucumber) bổ sung biến thành Sụn và trị đau khớp
theo Đông Phương người Trung Hoa đã dùng rất công hiệu nhiều thế kỷ trước.

- Các tinh dược khác được trích từ thảo mộc dùng nhiều vào giải thể các mô nối
tiếp và kể luôn việc chống viêm chứng.
Tóm lại thuốc ~SNP®~ Số 18 rất hiệu nghiệm cho những người đang bị đau đớn
bởi các chứng viêm thấp khớp và phong thấp nhờ sử dụng những dược liệu thiên nhiên đã
xử dụng hàng ngàn năm ở khắp mọi nơi với công trình nghiên cứu và kỹ thuật bào chế
của ngành Y Khoa Tây Phương tân tiến tại Hoa Kỳ.
Cách dùng: 1 hay 2 viên trong bữa ăn sáng hoặc trưa và có thể dùng thêm 1 viên
thuốc ~SNP®~ Số 21 để hổ trợ thêm hiệu quả.
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