Ch?m sóc s?c kh?e : K?o Cai Thu?c Lá Nh?t B?n Gói 70g

K?o Cai Thu?c Lá Nh?t B?n Gói 70g

Mã s?n ph?m: 4971159015862 Xu?t x?: Nh?t B?n Th??ng hi?u: Okuda

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
Variant price modifier:
Giá g?c:
Giá ???c gi?m:
Giá bán: 195,000?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m
K?o Cai Thu?c Lá Nh?t B?n Gói 70g:

Mã s?n ph?m: 4971159015862
Xu?t x?: Nh?t B?n
Th??ng hi?u: Okuda

Nh?ng ng??i hút thu?c lá nên hi?u r?ng:
- Ung th? không ph?i c?n b?nh duy nh?t mà thu?c lá gây ra, ng??i hít ph?i khói
thu?c lá c?ng s? ?nh h??ng ??n h? tu?n hoàn máu, các c? quan n?i t?ng và làm
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t?ng nguy c? các b?nh khác nh?: nh?i máu c? tim, b?nh cao huy?t áp, v? m?ch
máu, b?nh tai bi?n, ??t qu?.

- Khói thu?c lá có ch?a r?t vô s? hóa ch?t ??c h?i có th? làm t?n th??ng h? hô h?p,
Nicotine có trong thu?c lá s? làm tê li?t các lông mao, khi lông mao b? tê li?t, các
ch?t ??c s? tích t? l?i, các mô ph?i d?n b? phá v? d?n ??n t?c ngh?n ph?i và d?n
??n ho, h?n th? n?a có th? d?n ??n tình tr?ng khí ph? th?ng và viêm ph? qu?n mãn
t?nh, cùng v?i ?ó nguy c? ung th? nh?ng c? quan n?i t?ng nh? t?y, gan, d? dày,
th?c qu?n, mi?ng.
- Ngoài các tác h?i cho mình ra thì vi?c hút thu?c lá còn gây r?t nhi?u ?nh h??ng
không t?t ??n nh?ng ng??i xung quanh ??t bi?t là ph? n? và tr? em. Vì v?y các s?n
ph?m giúp cai thu?c lá hi?n ?ang là m?i quan tâm hàng ??u cho m?i ng??i.
Công d?ng v??t tr?i c?a k?o cai thu?c lá Nh?t:
- Có nên dùng k?o cai thu?c lá Nh?t?
- K?o cai thu?c Nh?t B?n có t?t không?
- K?o cai thu?c lá có tác d?ng ph? gì không?
Khá nhi?u câu h?i ???c ??t ra trong ??u, v?i s? lo l?ng và l?n t?n c?a quý khách
hàng khi ch?a hi?u rõ v? s?n ph?m này. ?? rõ h?n chúng ta nên tìm hi?u v? thành
ph?n c?a nó.
+ V?i thành ph?n Siro t? nhiên v??t tr?i trong viên cai thu?c lá giúp b?n ng? ngon
và sâu gi?c h?n, giúp c?i thi?n các tri?u ch?ng nh? khó ng?, gi?c ng? ch?p ch?n,
không sâu gi?c, tâm lý b?n ch?n b?t an, gi?m c?ng th?ng, lo âu, m?t m?i, t?p trung
tinh th?n, gi?m tri?u ch?ng tim h?i h?p, hay quên, ph?c h?i s?c kh?e, t?ng c??ng trí
nh?, t? ?ó t?ng n?ng su?t công vi?c, nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng c?a b?n
+ Thành ph?ncó trong s?n ph?m: Chi?t xu?t th?o m?c, ???ng, siro, tinh b?t,
theanine....
K?o b? thu?c lá Nh?t B?n giúp b?n gi?m d?n s? ham mu?n m?i l?n thèm hút.
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S?n ph?m d??i s? k?t h?p các ch?t t? thiên nhiên có ngu?n g?c t?i Nh?t không t?o
ra tác d?ng ph? khi ng??i dùng s? h? tr? r?t t?t cho b?n trong quá trình cai thu?c
lá.
K?o cai thu?c lá Nh?t B?n:
- M?i khi thèm thu?c ban có th? nhai m?t viên k?o cai thu?c lá Nh?t B?n s? làm
cho ham mu?n hút thu?c c?a b?n bi?n m?t.
- M?i khi nhai viên k?o ng?m cai thu?c lá v?i ho?t ch?t Polacrilex trong viên k?o
này có tác d?ng thay th? ph?n l?n ho?c làm gi?m, m?t c?m giác thèm thu?c lá.
- Khi s? d?ng k?o b? thu?c lá Nh?t B?n này, ng??i mu?n cai thu?c lá không còn
c?m giác thèm thu?c ??ng th?i khi t?o c?m giác b? khó ch?u khi hút thu?c.
- Tác d?ng c?a k?o cai thu?c lá Nh?t B?n thông qua c? ch? th?m th?u quanh
khoang mi?ng nên ??t hi?u qu? cao trong vi?c ki?m ch? c?n thèm và có th? gây
c?m giác khó ch?u khi dùng thu?c lá ngay lúc ?ó.
- Khi s? d?ng k?o ng?m cai thu?c lá ng??i mu?n cai thu?c lá c?ng c?n có ý chí,
quy?t tâm, k?t h?p v?i s? d?ng lo?i k?o này s? giúp b?n ??t hi?u qu? c?c cao,
không còn c?m giác thèm thu?c ??ng th?i khi t?o c?m giác b? khét khi hút thu?c.

H??ng d?n s? d?ng k?o cai thu?c lá Nh?t B?n hi?u qu?:
- B?n có th? dùng k?o cai thu?c lá Nh?t B?n b?t c? khi nào c?m th?y thèm hút
thu?c lá.
- Nhai nhi?u l?n cho ??n khi b?n c?m th?y ng?a ran nh? có ki?n bò ho?c cay cay ?
mi?ng.
- Di chuy?n mi?ng k?o quanh mi?ng và ti?p t?c nhai ?? ch?t Nicotine ???c ti?t ra.
- Không nên ?n h?c u?ng b?t c? th? gì trong khi nhai k?o, ngo?i tr? n??c l?c.
- Lo?i b? k?o sau 30 phút s? d?ng.
Chú ý khi s? d?ng viên b? thu?c lá Nh?t B?n:
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- N?u b?n ?ang dùng r?ng gi? thì b?n nên h?n ch? dùng lo?i k?o này.
- H?n ch? s? d?ng k?o cai thu?c lá c?a Nh?t ??i v?i ng??i b? b?nh v? tim m?ch.
- Không s? d?ng k?o Cai Thu?c Lá ??i v?i ph? n? mang thai và cho con bú, tr? em
d??i 5 tu?i, ng??i không hút thu?c lá.
Mua K?o Cai Thu?c Lá Nh?t B?n Gói 70g ? ?âu?
1. ??t mua Online b?ng nút “Thêm Vào Gi? Hàng” trên trang chi ti?t s?n ph?m.
2. Liên h? ??t hàng qua fanpage http://www.facebook.com/hadarikijapan
3. G?i ?i?n ??t hàng qua s? 0902.18.67.18
4. ??n mua tr?c ti?p theo ??a ch? 413 Tr?ng N? V??ng, ?à N?ng.

Nh?n xét
Ch?a có ?ánh giá s?n ph?m này.

4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

