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Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

G3
(Hỗn Hợp Nước Trái Cây Chống Oxy Hóa)



Tại Sao?

- Gốc tự do sinh ra liên tục và làm tổn hại tế bào

- Hợp chất chống oxy hóa giúp trung hòa độc tính gốc tự do 

- Carotenoid là nhóm hợp chất chống oxy hóa thiết yếu

- Chế độ ăn uống giàu hoa củ quả & các hợp chất bổ sung phù

hợp sẽ giúp gia tăng hàm lượng Carotenoid

- QUAN TRỌNG:

- Chỉ số oxy hóa của bạn đang là bao nhiêu?

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào sẽ giúp tăng chỉ số

chống oxy hóa?



Đặc Điểm Nổi Bật Của Sản Phẩm

- 3 năm nghiên cứu bởi 3 phòng Lab Pharmanex

- Thành phần gồm 4 loại siêu quả.

- Gấc, Dứa Siberian giàu lipocarotenes dễ hấp thụ hơn 

40% và giúp tăng chỉ số chống oxy hóa hơn 55% so với

các carotenoid thông thường

- Cili được mệnh danh là “Vua của Vitamin C”

- Kỷ Tử được xem là loại quả giúp “Trường Thọ”



Lợi Ích Sản Phẩm

- Hỗ trợ chống oxy hóa – đào thải gốc tự do

- Hỗ trợ giảm quá trình lão hóa của cơ thể

- Bổ sung các Vitamin tan trong nước và tan trong dầu

- Bảo vệ duy trì sức khỏe

- Hỗ trợ sức khỏe da và mắt

Theo giấy Xác Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận.



Hướng Dẫn Sử Dụng

- Đối tượng sử dụng: Người cần bổ sung rau củ quả

trong khẩu phần

- Hướng dẫn sử dụng: Uống 30-90ml vào các bữa

ăn sáng và tối

- Hạn dùng: Xem trên bao bì

- Khuyến cáo: Không sử dụng nếu dấu niêm phong

an toàn bị mất hoặc rách.

Theo giấy Xác Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận.



Qui cách 750ml/chai, 2 chai/hộp

Giá bán lẻ đề nghị 3.286.000 VND

Sản xuất tại: Hoa Kỳ

Qui Cách & Giá Bán


