Thuốc SNP® Số 21
đặc biệt chống viêm và đau nhức CƠ BẮP THỊT... với MSM gọi là hợp tố diêm
xanh “tốt”. Hoàn toàn thiên nhiên
1. MSM HỢP TỐ DIÊM XANH TỐT LÀ GÌ?
Đầu thập niên 80 các bác sĩ thuộc Đại học Y khoa Oregon Hoa Kỳ đã tìm ra hợp
tố Methyl - Sulfonyl - Methane tức MSM. Đây là một dưỡng chất thiên nhiên hiện diện
hầu hết trong các loài sinh vật và chiếm ưu thế trong thân thể con người, MSM đứng
hàng thứ ba chỉ sau Nước và Sodium (vi khoáng muối) trọng lượng tổng cộng vào
khoảng 4 cân Anh.
2. TẠI SAO CƠ THỂ RẤT CẦN thuốc SNP® Số 21 ?
Sulfur trong MSM được gọi là hợp tố DIÊM XANH “TỐT” mà cơ thể dễ dàng
tiếp nhận hơn các thể chất khác. Nguồn gốc của MSM từ biển cả được đưa vào cơ thể
bằng đường ăn uống. Sở dĩ cần dùng thêm MSM trong thuốc ~SNP®~ Số 21 bởi vì bình
thường bị thiếu hụt MSM hợp tố Diêm Xanh “Tốt” tự nhiên hao mất khi đem nấu chín
hoặc lưu trữ thực phẩm bằng cách sấy, phơi khô hay biến chế dưới nhiều hình thức khác
nhau.
MSM hợp tố Diêm Xanh “Tốt” cần thiết để tạo:
- Các mô liên kết cùng tế bào các cơ bắp thịt và khớp xương
- Giúp các chất men (enzyme) hoạt động điều hòa
- Hổ trợ cho các kích thích tố cân bằng
- Giúp cho hệ miễn nhiễm trở thành công hiệu
Vì vậy MSM hợp tố Diêm Xanh “Tốt” trong thuốc ~SNP®~ Số 21 được coi là đa
hiệu năng và rất hữu ích trong nhiều trường hợp đối với nhu cầu cơ thể hằng ngày mà
không gây phản ứng phụ (side effects) như các thuốc Aspirin hay là Advil dùng để uống
chống đau nhức ảnh hưởng đến bao tử hay một số cơ phận khác. Bởi vì MSM hợp tố
Diêm Xanh “Tốt” là chất thiên nhiên trong thực phẩm từ đại dương mà con người thường
ngày ăn vào cơ thể.

3. Thuốc ~SNP®~ Số 21 với MSM rất hiệu nghiệm trong các trường hợp như
sau:
- Chống đau nhức – căng cứng bắp thịt – viêm khớp
- Các chứng bì phu: da bị nhăn hay nứt nẻ
- Các bệnh liên quan đến cơ năng tiêu hóa
- Một số bệnh phổi như phế thũng
- Mẫn cảm dị ứng – ho suyễn
Nói chung ~SNP®~ Số 21 với MSM hợp tố Diêm Xanh “Tốt” hoạt động giúp
chống đau nhức, chống viêm, da, bắp thịt bị căng cứng cũng như phong thấp
Cách dùng: Mỗi ngày 1 viên trong bữa sáng hoặc trưa, có thể uống thêm với
thuốc ~SNP®~ Số 18 rất tốt.
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.

