
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Cordycepin ³ 0,05 %)    

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

THÀNH PHẦN: 
100% nấm Đông Trùng Hạ Thảo (Cordyceps militaris) khô nguyên 
sợi.
CÔNG DỤNG: Bổ khí, bổ thận, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ 
nâng cao thể trạng sức khỏe.
 “Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh”.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
- Người suy nhược cơ thể, suy giảm sức đề kháng, ốm yếu, mệt 
mỏi, lao động nặng.
- Không sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang 
cho con bú.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
- Pha trà Đông Trùng Hạ Thảo: Cho khoảng 1-2 g sợi nấm khô 
vào ấm trà, thêm nước sôi để khoảng 10 phút, uống trong ngày; 
có thể thêm nước sôi pha lần 2 và ăn cả sợi nấm.
- Ăn trực tiếp hoặc ăn kèm các món ăn hàng ngày như cho vào 
cháo hoặc súp...
- Các món canh, hầm, tần: Cho 1-2 g sợi nấm khô trước khi tắt bếp 5 
phút, ăn nóng.
- Ngâm rượu: Cho 15 g Đông Trùng Hạ Thảo vào bình chứa 1800 ml 
rượu 40° (có thể ngâm thêm Linh Chi, Táo đỏ hoặc Nhân sâm), 
ngâm trong khoảng 20 ngày, uống mỗi lần 1 ly nhỏ (khoảng 30 ml) 
trước bữa ăn.
- Ngâm mật ong: Ngâm 15 g Đông Trùng Hạ Thảo với 500 ml 
mật ong, ngâm trong khoảng 10 - 15 ngày, mỗi ngày dùng 2 
muỗng cà phê pha với nước ấm, uống vào buổi sáng.
THỜI HẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM: 24 tháng kể từ ngày sản 
xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
- Chai 10 g, 30 g, 50 g, 60 g.
- Túi  2 g.
- Hộp 18 túi x 2 g. Khối lượng tịnh: 36 g.
- Hộp 1 chai. Khối lượng tịnh: 10 g, 30 g, 50 g, 60 g.

oBẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Hoặc: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại:  1800.969.660

SẢN XUẤT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
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