
Siêu thị trực tuyến

    Chưa có đánh giá

Giá bán 119.999 ₫

Tinh chất Linh Chi giúp tăng cường hệ
thống miễn dịch do có khả năng giúp
tăng cường khả năng tổng hợp máu, từ
đó có tác dụng ức chế bệnh tật; làm
mát gan và giải độc nhờ khả năng tuyệt
vời của nó trong việc sa thải các chất
uric acid dư thừa, lactic acid dư
thừa, cholesterol dư thừa, lớp mỡ,
tissue chết, và độc tố tích lũy trong
cơ thể ra khỏi cơ thể. Song song đó,
Linh Chi còn giúp ổn định hệ thần
kinh, giảm mệt mỏi, nhanh trấn tĩnh,
hỗ trợ thư giãn thần kinh, làm giảm
ảnh hưởng của Caffeine và làm thư giãn
bắp thịt. Linh chi dùng để trị chứng
đau đầu, mất ngủ, thần kinh suy nhược,
stress gây lo âu căng thẳng sẽ có hiệu
quả tốt.

Mô tả
Trà Ô Long với hoạt chất OTTP là hoạt chất tự nhiên, sản sinh khi các enzyme chuyển hóa trong
quá trình bán lên men, giúp cơ thể hạn chế việc hấp thu chất béo, giảm cholesterol trong cơ
thể giúp nhẹ nhàng cơ thể.
Tinh chất Linh Chi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch do có khả năng giúp tăng cường khả năng
tổng hợp máu, từ đó có tác dụng ức chế bệnh tật; làm mát gan và giải độc nhờ khả năng tuyệt
vời của nó trong việc sa thải các chất uric acid dư thừa, lactic acid dư thừa, cholesterol dư
thừa, lớp mỡ, tissue chết, và độc tố tích lũy trong cơ thể ra khỏi cơ thể. Song song đó, Linh
Chi còn giúp ổn định hệ thần kinh, giảm mệt mỏi, nhanh trấn tĩnh, hỗ  trợ thư giãn thần kinh,
làm giảm ảnh hưởng của Caffeine và làm thư giãn bắp thịt. Linh chi dùng để trị chứng đau đầu,
mất ngủ, thần kinh suy nhược, stress gây lo âu căng thẳng sẽ có hiệu quả tốt.
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