Sâm Hàn Qu?c : H?ng sâm tr? em hàng n?i ??a

H?ng sâm tr? em hàng n?i ??a

Giúp bé ?n ngon, ng? ngon, da d? h?ng hào, t?ng c??ng s?c ?? kháng, t?ng kh? n?ng h?p th? th?c ?n 1 h?p h?ng sâm tr? em s? ???c t?ng thêm
1 h?p vitamin tr? em

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá:
S?a b?i
Giá bán: 1,500,000 VN?

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
H?NG SÂM TR? EM
??n v?
S? l??ng
Xu?t s?

: H?p
: 30 gói/ H?p
: Hàn Qu?c

Là s?n ph?m cao c?p cho tr? em có h??ng v? YOGURT. Ngoài tinh ch?t h?ng sâm, s?n ph?m còn b? sung nhung h??u, các lo?i vitamin và
khoáng ch?t…. Giúp bé ?n ngon, ng? ngon, da d? h?ng hào, t?ng c??ng s?c ?? kháng, t?ng kh? n?ng h?p th? th?c ?n, h? tr? t?ng tr??ng ??i v?i
tr? em trong ?? tu?i phát tri?n,… ??c bi?t t?t cho tr? bi?ng ?n, suy dinh d??ng.
B?n s? không còn ph?i lo l?ng chuy?n con cái ?m v?t và l??i ?n sau khi cho bé dùng ch? v?i 1 h?p h?ng sâm baby
N?u cho bé dùng H?ng Sâm tr? em th??ng xuyên s? có nh?ng tác d?ng sau:
• T?ng c??ng h? mi?n d?ch và s?c ?? kháng : nhi?u k?t qu? cho th?y n?u cho tr? u?ng H?ng sâm liên t?c trong vòng 3 tháng, m?i n?m kho?ng 3
l?n thì s? có hi?u qu? giúp các bé không b? c?m cúm, ?m v?t, ho, s? m?i ho?c n?u có b? thì th?i gian c?m cúm c?ng ng?n h?n và nhanh kh?i h?n
• Phát tri?n trí não, t?ng trí nh?: Dùng H?ng sâm tr? em hàng ngày s? ???c b? sung các ch?t b? d??ng ?? kích thích trí não ho?t ??ng d?n ??n
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t?ng c??ng phát tri?n trí nh? và não cho bé
• Gi?i ??c gan : Saponin trong H?ng sâm làm t?ng ho?t ??ng enzym liên quan t?i s? thoái hóa ethanol và acetaldehyd, do ?ó giúp gan c?a bé có
th? thanh l?c, gi?i ??c
• C?i thi?n tình tr?ng bi?ng ?n, còi x??ng : trong h?ng sâm tr? em có b? sung l??ng caixi, vitamin và m?t s? d??c th?o ?ông y khác vì v?y có th?
c?i thi?n ???c ?áng k? tình tr?ng bi?ng ?n ? tr?, giúp tr? ?n ngon mi?ng h?n và phát tri?n x??ng
• Ph?c h?i m?t m?i, gi?m stress: H?ng sâm giúp cho các bé hay hi?u ??ng hay các bé hay b? ch?u nh?ng c??ng ?? h?c t?p cao nhanh chóng h?i
ph?c s?c kh?e, gi?m c?ng th?ng m?t m?i
Cách s? d?ng:
Là d?ng l?ng nên có th? cho bé u?ng tr?c ti?p 1l?n 1 gói /1 ngày ( tu?n ??u tiên có th? chia ?ôi 1 gói u?ng 2 l?n / 1 ngày ) . Có th? dùng m?i
ngày, ho?c tu?n 2- 3 l?n .
Có ch? ??nh c? th? cho t?ng l?a tu?i trên v? h?p.
Ho?c b?n c?ng có th? chia nh? 1 gói cho bé u?ng làm 2 ngày mà không ?nh h??ng t?i ch?t l??ng c?ng nh? hi?u qu? c?a h?ng sâm
??i v?i bé 1 -2 tu?i có th? chia nh? 1 gói u?ng làm 2 ngày, tu?n u?ng 2 gói.
??i v?i bé trên 3 tu?i thì có th? u?ng 1 gói 1 ngày, tu?n nên u?ng 3 gói.
Còn các bé t? 8 tu?i tr? lên u?ng hàng ngày, m?i ngày m?t gói. R?t t?t cho bé mà không có b?t c? tác d?ng ph? nào.
U?ng sau ?n sáng 1h
Thành ph?n chính: H?ng sâm baby ???c hãng CHONG KUN DANG ch? xu?t dành riêng cho tr? em .
Thành ph?n bao g?m: Tinh b?t h?ng sâm , nhung h??u, m?t ong r?ng , men canxi, quy ,b?t g?o nâu, natri ,vitaminC, vitamin B2 , vitamin
D3.....
L?u ý: N?u bé ?ang b? b?nh, các m? nên h?i ý ki?n bác s? tr??c khi cho bé u?ng ?? tránh tình tr?ng t??ng tác v?i thu?c ?ang ?i?u tr?

??n v? trong h?p:30
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