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B?t M?m Lúa M?ch Non Glass Barley S? 1 Nh?t B?n 48 Gói

Mã S?n Ph?m : 4979654025560 Xu?t X? : Nh?t B?n Th??ng Hi?u : GlassBarley

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
Variant price modifier:
Giá g?c: 360,000?
Giá ???c gi?m:
Giá bán: 360,000?
S? ti?n thu?:

Ask a question about this product

Miêu t? s?n ph?m

B?t M?m Lúa M?ch Non Glass Barley S? 1 Nh?t B?n 48 Gói
Mã S?n Ph?m : 4979654025560
Xu?t X? : Nh?t B?n
Th??ng Hi?u : Glass Barley
Tr?ng L??ng : 48 Gói.
- C? lúa m?ch non có trong s?n ph?m Grass Barley là lá non c?a cây lúa m?ch,
nên có giá tr? dinh d??ng r?t cao và ???c bi?t ??n nh? m?t th?c ph?m thiên nhiên
hoàn h?o nh?t, là s? k?t h?p c?a các vitamin, khoáng ch?t và enzyme, canxi, beta
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carotene, s?t, magie, ch?t di?p l?c, ch?t x? …
- C? lúa m?ch c?ng ???c ch?ng minh ch?a l??ng Calcium g?p 11 l?n h?n trong
s?a bò, ch?a ch?t s?t g?p 5 l?n h?n trong rau spinach, ch?a vitamin C g?p 7 l?n
h?n trong n??c cam, và ch?a nhi?u vitamin B12 cùng r?t nhi?u lo?i d??ng ch?t c?n
thi?t khác.
- B?t m?m lúa m?ch non Grass Barley - Yamamoto Kanpo ???c pha ch? t? 100%
b?t m?m c? lúa m?ch nguyên ch?t, ???c làm t? lá lúa m?ch non tr?ng trong ?i?u
ki?n lý t??ng và ??t chu?n theo ch?ng nh?n c?a Nh?t B?n: không có thu?c tr? sâu,
ch?t k?t dính, caffeine, ch?t ng?t, ch?t ??n hay b?t c? ch?t ph? gia nào khác. Sau
khi thu ho?ch, lá m?m lúa m?ch non ???c s?y khô và tán thành b?t d??i quy trình
ki?m soát nghiêm ng?t. S?n ph?m ???c s?n xu?t t?i nhà máy ? Aichi Komaki ???c
ch?ng nh?n ISO 22000 và ???c các c? quan có th?m quy?n t?i Nh?t B?n ch?ng
nh?n và ki?m duy?t ch?t l??ng
- S? d?ng th??ng xuyên b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley Nh?t B?n giúp t?ng
c??ng s?c kh?e, s?c ?? kháng cho c? th?.
- Các ch?t dinh d??ng có trong s?n ph?m b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley
c?ng là 1 cách h?u hi?u giúp bù ??p l??ng vitamin, khoáng ch?t và ch?t x? mà c?
th? thi?u h?t.
- S?n ph?m giúp h? tr? ng??i ?ang theo ch? ?? ?n kiêng và duy trì c? th? kh?e
m?nh.
- Làm ??p da,ch?ng lão , th?i ??c t? ra ngoài c? th?
- B?t m?m lúa m?ch non Grass Barley ???c nghiên c?u và ch?ng minh giúp
phòng ch?ng ung th?, h? tr? ?i?u tr? các b?nh ???ng ru?t, m?n nh?t.
- H? tr? tiêu hóa b?ng cách c?i thi?n vi?c s?n xu?t axit hydrochloric trong d? dày
nh? b? sung natri h?u c?.
- S?n ph?m r?t giàu enzyme SOD (superoxide dismutase), m?t ch?t ch?ng oxy
hóa m?nh b?o v? các t? bào ch?ng l?i các g?c t? do ??c h?i, ???c cho là th? ph?m
chính trong quá trình lão hóa.
- Barley Grass có ch?a 18 axit amin (trong ?ó có 8 axit amin thi?t y?u) là thành
ph?n xây d?ng nên protein trong t? bào và d?ch t? bào. Axit amin trong b?t lúa
m?ch Nh?t B?n có th? ???c h?p thu tr?c ti?p b?ng máu, n?i h? thúc ??y s? trao ??i
ch?t c?a t? bào (các thay ??i hóa h?c mà chúng ta c?n ?? s?ng) và trung hòa các
ch?t có h?i cho s?c kh?e c?a chúng ta.
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Nh?ng ??i t??ng nên s? d?ng B?t m?m lúa m?ch non Glass Barley Nh?t
B?n:
- B?t m?m lúa m?ch non Grass Barley là th?c u?ng giúp nâng cao s?c kh?e, ?? bù ??p l??ng vitamin, khoáng ch?t và ch?t x? mà c? th? thi?u h?t , h? tr? ng??i ?ang theo ch? ?? ?n kiêng và duy trì c? th? kh?e m?nh.

- Không ?n ?? rau qu?, qu?; u?ng không ?? s?a – do không thích rau ho?c d? ?ng s?a.

- ?ang ?n kiêng hay mu?n duy trì s?c kh?e t?t.

- S?n ph?m b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley s? d?ng ??c bi?t t?t và có hi?u qu? cao khi c? th? trong tình tr?ng thi?u h?t vitamin, khoáng ch?t và ch?t x?.

- Mu?n t?ng c??ng l??ng rau vào ch? ?? ?n u?ng.

- Không có th?i gian chu?n b? b?a ?n có ??y ?? rau xanh và ch?t x? thì s?n ph?m b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley c?ng là m?t gi?i pháp nhanh chóng - hi?u qu?.

H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m hi?u qu?:
- M?i gói pha v?i 100ml n??c ?m ho?c l?nh. Qu?y ??u và s? d?ng tr?c ti?p

- Ngoài ra, b?n c?ng có th? pha b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley v?i s?a, n??c trái cây, s?a ??u nành ho?c các ?? u?ng khác ?? t?o thêm h??ng v? m?i, ??c ?áo

- Pha v?i s?a ?? bi?n b?t m?m lúa m?ch non Grass Barley thành ly trà s?a ??c tr?ng v? trà Nh?t B?n th?m ngon.

- Pha v?i n??c ?? u?ng nh? trà xanh Nh?t B?n gi?i khát ngày nóng.

- Pha v?i b?t collagen Meiji ho?c Shiseido giúp cung c?p nhi?u ch?t dinh d??ng h?n và d? h?p th? h?n v?i nh?ng ng??i có th? tr?ng y?u, kén ?n.

- Pha v?i r??u sake c?ng là m?t g?i ý r?t thú v?.

Mua

B?t M?m Lúa M?ch Non Glass Barley S? 1 Nh?t B?n 48 Gói

? ?âu ?

1. ??t mua Online b?ng nút “Thêm Vào Gi? Hàng” trên trang chi ti?t s?n ph?m.
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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
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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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