D???c phâ?m ch?c n?ng : Thu?c b? kh?p

Thu?c b? kh?p
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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá:
S?a b?i
Giá bán: 9,000,000 VN?

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Glucosamin là m?t d?n xu?t amin hóa c?a glucose, là thành ph?n chính c?a Glycosaminoglycan c?u t?o nên s?n kh?p. Chính s? suy gi?m t?ng h?p Glycosaminoglycan là y?u t? chính gây ra gây thoái hóa x??ng kh?p, ??c bi?t ? ng??i cao tu?i.

Vi?c b? sung viên b? kh?p glucosamin không ch? tái cung c?p nguyên li?u cho quá trình t?ng h?p và ph?c h?i Glycosaminoglycan ? s?n kh?p mà còn là ngu?n cung c?p dinh d??ng cho s?n kh? p, t?o d?ch nh?y quanh kh?p, làm t?ng kh? n?ng bôi tr?n, t?ng kh? n?ng ??m ch?ng va ??p c?a s?n kh?p.

THÀNH PH?N: S?n vi cá m?p, Glucosamin và Chondroitin giúp b?n kho? m?nh, b?o v? & tái c? c?u các x??ng ??c bi?t các kh?p x??ng.

TÁC D?NG:

- Dùng trong các tr??ng h?p thoái hoá x??ng kh?p, thoái hoá kh?p g?i, háng, tay, c?t s?ng, vai, viêm quanh kh?p, loãng x??ng, gãy x??ng, tr?o kh?p, viêm kh?p c?p và mãn tính.

- Chuyên phòng và h? tr? ?i?u tr? các b?nh ?au l?ng, m?i g?i, th?p kh?p, ?au nh?c x??ng kh?p.

- Kích thích t? bào s?n (Chondrocyte) s?n xu?t Proteoglycans, Collagen, là các ch?t c?n b?n c?a s?n kh?p. ?c ch? các men phá h?y s?n, làm gi?m hình thành các g?c ôxy t? do trong mô s?n.

- Cung c?p dinh d??ng cho s?n, giúp t?o d?ch kh?p và tái t?o s?n kh?p.

- Ngoài ra, chondroitine còn tham gia các c?u trúc trong su?t c?a m?t, duy trì các ho?t ??ng sinh lý c?a m?t.

- Các thu?c nh? Glucosamline, Chondroitine... có tác d?ng b?o v? s?n kh?p, t?ng nuôi d??ng s?n, ?c ch? các men tiêu protein, ?c ch? các y?u t? gây viêm, ???c dùng lâu dài nh? thu?c ?i?u tr? c? b?n b?nh thoái hóa kh?p.

QUY CÁCH ?ÓNG GÓI: (180 viên) 1 h?p to có 6 h?p nh?, m?i h?p nh? có 5 v?, m?i v? có 6 viên.

CÁCH DÙNG:

- Phòng b?nh: ngày 1 viên sau ?n sáng.

- Ch?a b?nh: ngày 2 viên /2 l?n sau ?n.

XU?T X?: Hàn qu?c

H?N S? D?NG: In trên bao bì
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