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Xcel Health Liver Detox 15000mg

  

Xcel Health Liver Detox 15000mg có thành ph?n chính là chi?t xu?t qu? k? s?a t??i (silybum marianum) - m?t th?o d??c th??ng xuyên ???c s?
d?ng trong các s?n ph?m thu?c dành cho gan trong y h?c c? truy?n. Tác d?ng n?i b?t nh?t c?a cây k? s?a ph?i k? ??n ??u tiên ?ó là b?o v? gan.
Gan là m?t b? ph?n quan tr?ng, ???c xem nh? là "nhà máy hóa ch?t" c?a c? th?, có nhi?m v? giúp lo?i b? ??c tính và các ch?t có h?i t? máu, t?
?ó giúp c? th? chuy?n hoá và h?p th? các ch?t dinh d??ng t? th?c ph?m t?t h?n.  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Price 
850,000 ?

H?i v? s?n ph?m này 

Description 

??C ?I?M N?I B?T

Xcel Health Liver Detox 15000mg có thành ph?n chính là chi?t xu?t qu? k? s?a t??i (silybum marianum) - m?t th?o d??c th??ng xuyên ???c s?
d?ng trong các s?n ph?m thu?c dành cho gan trong y h?c c? truy?n. Tác d?ng n?i b?t nh?t c?a cây k? s?a ph?i k? ??n ??u tiên ?ó là b?o v? gan.
Gan là m?t b? ph?n quan tr?ng, ???c xem nh? là "nhà máy hóa ch?t" c?a c? th?, có nhi?m v? giúp lo?i b? ??c tính và các ch?t có h?i t? máu, t?
?ó giúp c? th? chuy?n hoá và h?p th? các ch?t dinh d??ng t? th?c ph?m t?t h?n. 
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Trong qu? k? s?a có ch?a ho?t ch?t Silymarin, là m?t h?n h?p các flavonolignans ch?ng oxy hoá m?nh, có tác d?ng vô hi?u hoá các g?c t? do
gây h?i cho gan, giúp ng?n ch?n ch?t ??c t? ngoài nhi?m vào trong t? bào gan và ?n ??nh màng t? bào gan. Qua nhi?u nghiên c?u và th?
nghi?m, các nhà khoa h?c ?ã cho th?y ho?t ch?t này không ch? thúc ??y ch?c n?ng gan, giúp thanh l?c gan, h? tr? ph?c h?i và tái t?o t? bào gan
?ã b? t?n th??ng, ?c ch? các b?nh nguy hi?m v? gan mà còn có tác d?ng h? tr? h? tiêu hoá kho? m?nh và các ch?c n?ng th?n. 

Chính vì v?y, nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng bia, r??u hay nh?ng ai s?ng trong môi tr??ng ô nhi?m, ?n nh?ng th?c ph?m nhi?m ch?t ??c h?i, có
lá gan không kho? m?nh ho?c b? b?nh gan mãn tính s? c?m th?y hi?u qu? rõ r?t nh?t v? s?c kho? gan t?ng th? khi s? d?ng Xcel Health Liver
Detox 15000mg.

Công d?ng c?a Xcel Health Liver Detox 15000mg:

B?o v? gan và th?n kh?i các ch?t ??c h?i

H? tr? gi?i ??c, làm mát và thanh l?c gan

Thúc ??y ph?c h?i và tái t?o các t? bào gan b? t?n th??ng

H? tr? ng?n ng?a và ?i?u tr? các ch?ng b?nh v? gan nh?: Viêm gan B, viêm gan C, x? gan, gan nhi?m m?, ung th? gan

Giúp gi?m nh? ch?ng khó tiêu và duy trì h? tiêu hoá kho? m?nh

Duy trì và c?i thi?n ch?c n?ng gan, th?n

Thành ph?n c?a Xcel Health Liver Detox 15000mg: 

Chi?t xu?t qu? k? s?a – 214.29mg Silybum marianum cô ??c t? qu? t??i t??ng ???ng v?i 15,000mg Silybum marianum t? qu? khô.

Thành ph?n ph?: Calcium phosphate dehydrate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous.

H??ng d?n s? d?ng:

Li?u l??ng: Ng??i l?n u?ng 1 viên m?i ngày tr??c b?a ?n, ho?c theo ch? ??nh c?a chuyên gia ch?m sóc s?c kho? c?a b?n.

B?o qu?n s?n ph?m: 

? n?i khô ráo, thoáng mát, d??i 30 ?? C. Tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng m?t tr?i ??ng th?i c?ng c?n tránh n?i ?m th?p. Không s? d?ng n?u
niêm phong ?ã b? m? ho?c m?t.

??i t??ng s? d?ng:

Ng??i th??ng xuyên s? d?ng bia r??u, các ch?t kích thích

Ng??i hay hút thu?c ho?c hay th?c khuya, ng? mu?n

B?nh nhân viêm gan B, viêm gan C, x? gan, ung th? gan, ch?c n?ng gan suy gi?m

Ng??i ti?p xúc nhi?u v?i môi tr??ng ??c h?i

Ng??i hay b? khó tiêu, ng??i b? suy dinh d??ng hay ?n không ngon

Ng??i có th? ch?t hay m?t m?i, hay b? nóng gan, l? mi?ng hay ng?a, n?i m? ?ay

Ng??i bình th??ng v?n nên dùng cây k? s?a hàng ngày, nó không nh?ng giúp ch?c n?ng gan ho?t ??ng t?t h?n mà còn giúp b?n ng?n
ng?a nhi?u ch?ng b?nh nguy hi?m nh?: ung th? gan, viêm gan, …

L?u ý: N?u các tri?u ch?ng kéo dài, nên h?i ý ki?n chuyên gia ch?m sóc s?c kho?.
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