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3 -7 gam

Ngày 1
        Bỏ 3 -7 gram sâm đã rửa vào chén chưng sâm, đổ nước ấm từ 100ml - 200ml hay 
nước lạnh vào ngâm 10 đến 20p cho mềm.
        Bắc nồi nước chưng cách thủy trong 30p.
        Lấy nước sử dụng như nước trà (củ sâm cất tủ mát) dùng lúc sáng sớm dậy hay khi 
khát và đói. Nếu dùng trước khi đi ngủ khi không quen sẽ gây mất ngủ, khi quen ngủ sẽ 
bình thường.
Ngày 2
        Bỏ thêm 3 -7 gram sâm vào cùng với sâm cũ, thêm 100-200 ml nước rồi chưng tiếp 
như ngày 1 và lấy nước sử dụng (sâm cất tủ mát) như ngày đầu.
Ngày 3
        Bỏ thêm 3 -7 gram sâm vào sâm của ngày 1 và 2 và chưng tiếp như ngày 2. Lấy 
nước sử dụng như ngày 1 và 2. 
        Lúc này củ sâm ngày 1 đã ra hết nước (sâm đã mềm và hết vị đắng), bạn lấy sâm 
ra ăn bình thường. Củ sâm của ngày 2 và ngày 3 để lại chưng tiếp với sâm ngày sau.
        Sử dụng ổn định và liên tục bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt trong cơ thể của mình. 
CND GINSENG mang lại giá trị nhiều hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Có nhiều cách sử dụng sâm nhưng cách sử dụng tốt nhất từ xa xưa các bậc vua chúa 
vẫn thường dùng đó là chưng cách thủy, ngoài ra người ta có thể thêm một số vị thuốc 
vào chưng cùng để hình thành một số bài chữa bệnh đặc trị như phổi, tim mạch, vô 
sinh ... Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một trong những cách trên: chưng cách thủy 
gối đầu.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CNDGINSENG

Chi phí dùng sâm có đắt không?
Chỉ khoảng từ 10 đến 20 nghìn đồng cho một ngày

Đối tượng sử dụng : Học sinh, sinh viên trong mùa thi. Các vận động viên cần gia tăng 
sức mạnh khi thi đấu. Doanh nhân, kỹ sư ... bồi bổ cơ thể, chống stress. Bệnh nhân, 
cần phục hồi nhanh sức khỏe. Bệnh nhân ung thư trước và sau xạ trị. Những người trên 
50 tuổi chống lão hoá, tăng sức đề kháng, nam sinh lý yếu... 

Đặc biệt đối với người cao tuổi: chống lão hoá, ngăn ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.

Cách sử dụng nhân sâm

 CNDGINSENG CENTRAL - 0877 233 133

 CNDGINSENG THỦ ĐỨC - 093 345 1896

 CNDGINSENG BẾN THÀNH - 091 222 8984

 CNDGINSENG TÂN SƠN NHẤT-090 839 0864 
 

 CNDGINSENG NHÀ BÈ - 034 376 9419
 

 CNDGINSENG BÌNH THẠNH - 091 935 3131

 CNDGINSENG GÒ VẤP - 037 789 8237

 CNDGINSENG LĂNG CHA CẢ - 093 795 3542

 CNDGINSENG VINHOME - 090 833 8359

CNDGINSENG PHÚ NHUẬN - 084 589 2019       

 CNDGINSENG BÀ RỊA - 090 202 7227



Giới thiệu về sâm khô Canada Công dụng của sâm khô Canada

Hotline: 0916026971 - Website: cndginseng.com.vn Hotline: 0916026971 - Website: cndginseng.com.vn Lưu ý: 
- Đối với người cao huyết áp bắt đầu dùng từ liều lượng nhỏ nhất 1-3 muỗng cà phê trong 4h, 
trong thời gian đầu và tăng từ từ đến mức phù hợp. 
- Phụ nữ mang thai không nên dùng

   Nhân sâm được con người phát hiện ra từ 5000 năm trước 
và đã được sử dụng như thần dược để tăng cường sức 
mạnh, cải tử hoàn sinh...

   Trên thế giới có hơn 20 loại sâm nổi tiếng, được sử dụng 
nhiều hơn cả là Sâm Hàn Quốc (Sâm Triều Tiên) và Sâm Bắc 
Mỹ (Sâm Canada) vì những công dụng 
tuyệt vời mang lại cho con người.

   Trước đây sâm được khai thác 
từ thiên nhiên, nhưng với sức     
tiêu thụ khổng lồ của con người 
thì sâm tự nhiên đã trở nên cạn 
kiệt và được đưa vào sách đỏ. 
Hiện nay trên thị trường chỉ có 
sâm trồng mà thôi.

Nhân sâm Bắc Mỹ (Canada) là loại thực 
phẩm quan trọng đối với người dân bản địa được sử dụng 
theo một số cách khác nhau để tăng cường khả năng trí óc, 
khả năng chịu đựng, tăng khả năng sinh sản... Kể từ thế kỷ 
XVIII sâm Bắc Mỹ được xuất khẩu sang Châu Á, nơi mà nó 
được đánh giá cao nhất, với chất lượng vượt trội và hương vị 
thơm ngọt hậu. 

Sâm Bắc Mỹ được trồng tại Ontario Canada rất nổi tiếng và 
được người Trung Quốc – Hong Kong thu mua đưa về đại lục 
để làm thuốc hay sử dụng như thực phẩm trong các gia đình 
giàu sang – quyền quý theo cách tốt nhất mà các bậc vua 
chúa ngày xưa thường dùng.

Khác với Sâm Hàn Quốc có tính nóng thì Sâm Khô Canada có tính 
mát, người cao huyết áp có thể dùng được (với liều lượng phù 
hợp), người bị bệnh Gout dùng được.
Sâm Khô Canada được người Trung Hoa gọi là sự huyền diệu của tự 
nhiên và dưới đây là công dụng của sâm được ghi chép trong dược 
học và các tài liệu y học Trung Hoa.
Thành phần:
- Chứa 6 loại panaxoside: R0, Rb1, Rb2, Rc, Re, Rd
- Chứa 18 loại acid amin
Dù chỉ có 6 loại panaxoside nhưng hàm lượng chứa trong củ sâm rất 
cao.
Tác dụng:

- Chống lão hóa.
- Chống stress,chống mệt mỏi.
- Trấn tĩnh đại não hưng phấn trung khu 
sinh mệnh.
- Cải thiện thị lực và thính giác.
- Cải thiện trí nhớ, học tập, tăng sức chịu 
đựng.
- Giảm căng thẳng. 

- Bảo vệ  chấn thương cơ, ngăn ngừa 
chuyển hóa sự căng cứng.
- Kiểm soát hội chứng chuyển hóa.
- Giảm mệt mỏi do điều trị ung thư.

- Cải thiện tiêu hóa và sức khỏe 
đường ruột.
- Chống lợi niệu.
- Kiểm soát lượng đường trong máu, 
chống hạ đường huyết.
- Kích thích hệ thống miễn dịch.
- Chống nhiễm khuẩn.
- Ngăn ngừa cảm lạnh và cúm.

- Cải thiện sức khỏe tim mạch.
- Ức chế cục máu đông, 
cải thiện lưu thông máu.
- Chống thiếu máu cơ tim, 
chống oxy hóa cơ tim.
- Gia tăng lực bóp cơ tim
- Chống rối loạn nhịp tim.
- Kiểm soát mức cholesterol
bảo vệ trái tim trước các cuộc 
tấn công và suy tim, điều hòa 
huyết áp làm chậm quá trình 
lão hóa.

- Gia tăng sức khỏe sinh sản
- Chữa vô sinh nam
- Chống rối loạn cương cứng
- Các triệu chứng sau mãn 
kinh bình thường hóa hệ 
thống nội tiết.


