Thuốc lộc nhung tinh
~SNP®~ ALL IN ONE
Tổng Hợp với 21 loại dược liệu nổi tiếng giúp dinh dưỡng toàn diện để hỗ trợ sức
khỏe tốt nhất
Thành phần của viên thuốc gồm có: Lộc Nhung Tinh - Sụn Cá Mập – Dầu Cá
Dha - Sữa Nuôi Ong Chúa – Đãn Bạch Chất- Sò Tinh Chất – Ngọc Ngưu - Sâm -Quế Tỏi - Trái Nhàu - Năm loại dược thảo quý gọi là “Ngũ Linh Dược Thảo Dinh Dưỡng
Thập Toàn Thượng Hạng” (xem trên nhãn hiệu chai thuốc) - Multi-Vitamin Tổng Hợp E,
C, B6 - Khoáng Chất: Boron Citrate, Zinc (Sulfate), Niacinamide.
Thuốc LỘC NHUNG TINH® ~SNP®~ ALL IN ONE
và Thuốc LỘC NHUNG TINH SUPER ~SNP®~ Số 1
HIỆU NGHIỆM CHO CƠ THỂ NHƯ SAU:
Thải độc tố - Tăng miễn nhiễm, kháng thể - Tăng kích thích tố não bộ và thần
kinh - Giảm tiểu đường, hạ độ mỡ - Bớt cholesterol - Giảm đau bao tử, ợ chua - Trợ tim Thông phổi - Sáng mắt- Tai nghe rõ - Bổ thận - Bớt tiểu nhiều lần - Khỏe gan - Dễ tiêu
hóa - Nhuận tràng - Tan bướu - Giảm nhức mỏi xương sống & gân - Giảm đau nhức khớp
xương, cơ bắp thịt – Bớt phong thấp - Hạ hen suyễn - Phục hồi tế bào thoái hóa, ngừa
mục xương - Tăng trí nhớ - Tái tạo và lọc máu huyết - Ăn ngủ ngon - Điều hòa kinh
nguyệt - Dồi dào sữa mẹ - Bớt nám da và mụn – Tóc mọc thêm, ít rụng - Tạo da mặt mịn
màng trắng hồng - Phục hồi sức lực do làm việc quá mức - Tăng cường sinh lực nam &
nữ- Chống lão hóa - Vui khỏe - Trẻ đẹp- Hạnh phúc - Trường thọ.
RẤT HỮU HIỆU
- TẠO DA MẶT HỒNG HÀO
- CHỐNG MẤT NGỦ
- CHỐNG TIỂU ĐÊM NHIỀU LẦN
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.

