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Mô tả chi tiết:
  

    

HOẠT CHẤT :   Flax Seed Oil, Linoleic acid ( Omega 3 ), Linoleic acid ( Omega 6 ),  Oleic acid (
Omega 9 ), Các chất béo khác và các Phytonutrient.

  

CƠ CHẾ TÁC DỤNG :

  

   1. OMEGA 3.
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    -  Omega 3 là acid béo cần thiết đối với cơ thể  người, tuy nhiên con người không tự tổng hợp
được acid này nên Omega 3  cần được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống.   
    -  Omega 3 đóng vai trò quyết định trong sự hoạt động của não cũng như trong sự sinh
trưởng và phát triển của cơ thể.   
    -  Omega 3 làm giảm đến 80% nguy cơ đột tử do bệnh tim và 34% bệnh mạch vành tim.

  

   2. LINOLEC ACID ( OMEGA 6 ).

    
    -  Omega 6 là acid béo chưa bão hòa được sử dụng   trong quá trình sinh tổng hợp các
Prostaglandin được tìm thấy trong  chất béo của màng tế bào.   
    -  Linolec acid có nhiều trong dầu thực vật, nhất là trong dầu cây rum và dầu hướng dương.  
    -  Omega 6 có tác dụng làm giảm triệu chứng bệnh viêm khớp tự nhiên.  
    -  Một tỷ lệ hợp lý giữa Omega 3 và Omega 6 (  Omega 3 / Omega 6 theo tỷ lệ 2-3/1) làm
tăng khả năng miễn dịch và tăng  cường hoạt động của Não.

  

   3. OLEIC ACID ( OMEGA 9 ).

    
    -  Omega 9 là acid béo được tìm thấy trong nhiều loại thực vật và mỡ.  
    -  Omega 9 có vai trò quan trọng trong dự phòng bệnh tim mạch.

  

CÔNG DỤNG :  Dự phòng đột quỵ, mỡ máu ( cholesterol ) cao, cao huyết áp, viêm ruột.viêm
khớp, suy nhược cơ thể, hen....

  

LIỀU DÙNG : Uống 1-2 viên/lần, ngày 2 lần trước hoặc trong bữa ăn.

  

ĐÓNG GÓI : 90 viên/lọ.
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Tags: Dau Khop , Chong Lao Hoa , Benh Viem Khop , Thoai Hoa Khop , Tre
Hoa da
, 
Chong Nhan Da
  

  

 4 / 4

dau-khop-benh-viem-khop-thoai-hoa-khop-hyalob.html
tre-hoa-da-chong-nhan-da-va-chong-lao-hoa-voi-dermadivine.html
dau-khop-benh-viem-khop-thoai-hoa-khop-hyalob.html
dau-khop-benh-viem-khop-thoai-hoa-khop-hyalob.html
tre-hoa-da-chong-nhan-da-va-chong-lao-hoa-voi-dermadivine.html
tre-hoa-da-chong-nhan-da-va-chong-lao-hoa-voi-dermadivine.html
tre-hoa-da-chong-nhan-da-va-chong-lao-hoa-voi-dermadivine.html

