
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh!

 “Cốt mạnh Vương” là thực phẩm chức năng 
kết tinh từ phương pháp hỗ trợ điều trị xương khớp 
hàng trăm năm nay do những  chuyên gia y học 
hàng đầu của Hàn quốc tìm ra từ cuốn “Đông y 
Bảo Giám” và thông qua hàng chục năm nghiên 
cứu lâm sàng điều chế ra. Thông qua công nghệ 
chiết suất (NSTq) của Hàn quốc hiện nay làm cho 
hiệu quả của thuốc cao hơn rất nhiều lần, làm cho 
thuốc truyền thống trở thành thuốc thông minh, 
hiệu quả của thuốc trực tiếp đi đến chỗ bị bệnh, 
phát huy hiệu quả nhanh chóng. Chuyên gia Hàn 
quốc chỉ ra rằng: “Bệnh xương khớp, bệnh trong 
xương, gốc ở thận”. Tinh khí của thận phụ trách 
việc khôi phục, sinh trưởng, phát triển của xương. 
Sự khỏe mạnh của xương phụ thuộc vào sự đầy 
đủ của thận, muốn từ biệt bệnh xương khớp đầu 
tiên phải điều tiết chức năng khí hóa của thận, chỉ 
có chức năng khí hóa của thận mạnh, xương khớp 
mới có được đầy đủ chất dinh dưỡng. Cộng thêm 
sự lưu thông máu hết ứ đọng làm cho kinh lạc 
thông suốt mới có thể điều trị tận gốc bệnh.

“Cốt mạnh Vương” tận dụng nguyên lý 
thuốc thông minh ở đâu có bệnh thì đi đến đó, hiệu 
quả của thuốc trực tiếp đi đến vùng bị tổn thương, 
khơi thông kinh lạc và lưu thông máu, trừ phong 
thấp, bổ can thận, bổ khí huyết. Giúp hỗ trợ và cải 
thiện các triệu chứng thoái hoá khớp, viêm khớp, 
đau dây thần kinh, đau khớp, bệnh gout. Giúp 
xương chắc khoẻ, làm chậm quá trình thoái hoá 
khóp xương do nghề nghiệp tuổi tác. Đồng thời, 
điều tiết khí thận, thông qua dinh dưỡng của thận 
khôi phục xương khớp, thúc tiến sự chuyển hóa 
của tổ chức sụn khớp, làm cho tế bào mới nhanh 
chóng thay thế tế bào cũ, khôi phục tổ chức sụn bị 
tổn thương, bảo vệ xương khớp lâu dài, khôi phục 
chức năng xương khớp, chữa trị phong thấp xương 
khớp một cách triệt để,. Những bệnh nhân dùng 
“con dao phẫu thuật” Đông y Hàn quốc mang 
tên viên nang thông minh “Cốt mạnh Vương” 
sẽ cảm nhận  hiệu quả ngay trong lần dùng đầu 

Cốt Mạnh Vương 
phương thuốc kỳ diệu cho bệnh xương khớp
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tiên, sau 2 ngày giảm đau đớn, Dùng 1 liệu trình, 
chân linh hoạt, có thể lên xuống tầng một cách 
thoải mái, đi bộ, sinh hoạt như người bình thường. 
Dùng 2-3 liệu trình, bệnh xương khớp hoàn toàn 
khôi phục. “Cốt mạnh Vương” rất tốt cho người 
bị đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh toạ, 
phong thấp. Người bị thoái hoá xương khớp, viêm 
khớp, sung các khớp, đau nhức, chân tay tê mỏi. 
Người ít vận động do làm việc phải ngồi tiếp xúc 
nhiều với máy tính hoặc ở tư thế khác thường 
xuyên, người cao tuổi, người bị bênh gout..

Khách hàng đọc báo đến địa chỉ nhà thuốc 
trên báo mua hàng hoặc gọi điện đặt hàng sẽ được 
hưởng ưu đãi mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3 (10 tặng 
3 chỉ áp dụng cho gọi điện đặt hàng).

Chú ý: Để tránh mua phải hàng giả, hàng 
kém chất lượng; khi mua hàng, khách hàng hãy 
lưu ý đến tem chống hàng giả của công ty.

điện thoại tư vấn: 
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toán khi nhận hàng.


