Ch?m sóc s?c kh?e : Viên U?ng DHC B? Sung Canxi - Magie

180 Viên Trong 60 Ngày

Viên U?ng DHC B? Sung Canxi - Magie 180 Viên Trong 60 Ngày

Mã s?n ph?m : 4511413405222 Xu?t x? : Nh?t B?n Th??ng hi?u : DHC

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
Variant price modifier:
Giá g?c:
Giá ???c gi?m:
Giá bán: 265,000?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m

Mã s?n ph?m : 4511413405222
Xu?t x? : Nh?t B?n
Th??ng hi?u : DHC
?óng gói : B?ch / 180 Viên.
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B?n ?ang thi?u canxi trong ng??i do tu?i tác hay do b? ch?n th??ng.
B?n c?n b? sung canxi ?? cân b?ng l??ng canxi c?n thi?t cho c? th?. Viên u?ng
DHC Nh?t B?n b? sung Canxi - Magie là gi?i pháp dành cho b?n.
V?i công ngh? tiên ti?n ??n t? Nh?t B?n, viên u?ng này cung c?p Canxi - Magie
giúp phòng ng?a loãng x??ng, các b?nh lý do thi?u canxi và giúp t?ng c??ng h?p
th? các ch?t dinh d??ng t? th?c ph?m.
Công d?ng viên u?ng DHC b? sung Canxi - Magie :
Viên u?ng DHC Nh?t B?n b? sung Canxi- Magie có công d?ng ch? y?u là b?
sung canxi. Nh? chúng ta ?ã bi?t khoa h?c ?ã công b? t? l? canxi trong c? th?
chi?m 1.5 ??n 2 % tr?ng l??ng c? th?, canxi t?p trung ch? y?u ? b? x??ng và h?
r?ng. V?y nên, viên u?ng DHC giúp b? sung l??ng canxi giúp x??ng, r?ng ch?c
kh?e, phòng ng?a các b?nh loãng x??ng..
- Ngoài ra, viên u?ng DHC này giúp b? sung l??ng canxi ?i nuôi c? th?, ?? ??m
b?o h? c?, d?n truy?n th?n kinh, ?i?u hòa nh?p tim, ?ông máu… ho?t ??ng t?t. T?
?ó làm phòng ng?a và gi?m b?nh do thi?u h?t canxi nh? m?m x??ng, loãng x??ng,
t?t canxi trong máu (b?nh lý khi?n c?ng c?, chu?t rút), phòng ng?a cao huy?t áp,
ung th? ??i tràng…
- Ngoài ra, viên u?ng này còn b? sung các vi ch?t có l?i cho c? th? nh? vitamin D,
Magie – m?t lo?i peptid giúp t?ng c??ng h?p th? canxi, k?m, s?t, vi ch?t dinh d??ng
khác t? th?c ph?m.
Thành ph?n c?a s?n ph?m:
- Dolomite (canxi cacbonat magiê), ???ng lactose, Fructooligosaccharides, Casein
phosphopeptide (có ngu?n g?c t? s?a), Vitamin D3, sucrose và este.
- Canxi…360mg.
- Magnesium…206mg.
- Vitamin D (Vitamin D3) (88IU)… 2.2?g.
- CPP (casein phosphopeptide)…9.7mg.
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H??ng d?n s? d?ng:
- 3 viên/ ngày, nên u?ng vào sáng s?m tr??c b?a ?n 30 phút ?? h?p th? t?t.

L?u ý:
- N?u có bi?u hi?n b?t th??ng vui lòng ng?ng s? d?ng s?n ph?m.
- D? ?ng v?i các thành ph?n trong s?n ph?m.
- S?n ph?m không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.
- Ch?ng ch? ??nh dùng cho tr? s? sinh và tr? nh?.
Mua Viên U?ng DHC B? Sung Canxi - Magie 180 Viên Nh?t B?n ? ?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.
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