
MẶT TRƯỚC MẶT SAU

Thành phần: 
Nấm Linh chi cắt lát.
Nấm Linh chi được nuôi trồng tại Công ty Cổ 
phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO bằng công 
nghệ sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
và chất bảo quản. Nấm Linh chi được thu hoạch 
đúng độ tuổi, đảm bảo lượng hoạt chất cao nhất.
Bảo quản: 

 oNơi khô, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng. Để 
xa tầm tay trẻ em.

Polysaccharid ³ 0,1%

Naám Linh Chi
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
* Nấm Linh chi cắt thành lát:
Cách 1: Nấu nước uống 
- Cho khoảng 4 - 5 g nấm Linh chi (khoảng 
4 - 5 lát) vào 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa 30 phút, 
lấy phần nước để uống trong ngày. Có thể nấu 
Linh chi tiếp tục lần 2 với nửa lít nước.
- Nước Linh chi có vị đắng nhẹ, có thể uống 
chung với mật ong sẽ dễ uống hơn.
- Nước Linh chi nên dùng tốt nhất vào buổi 
sáng, lúc bụng đói giúp hoạt chất được hấp 
thu tốt hơn.
Cách 2: Ngâm rượu 
- Cho 60 g nấm Linh chi vào 1 lít rượu. Ngâm 
sau 20 ngày thì dùng được. Mỗi lần dùng 1 ly 
nhỏ khoảng 20 ml sau bữa ăn, 2 lần/ngày.
* Nấm Linh chi nghiền thành bột: 
- Cho khoảng 4 - 5 g bột nấm Linh chi vào bình 
thủy hoặc bình giữ nhiệt, hãm bằng 1 lít nước 
sôi trong 30 phút, sau đó rót ra để uống trong 
ngày. Có thể châm thêm nước sôi vào để uống 
lần 2.

Polysaccharid ³ 0,1%

Naám Linh Chi
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Chịu trách nhiệm về sản phẩm:
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
Sản xuất tại:
TRUNG TÂM SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM DOMESCO 
Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An 
Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp          
(Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 & ISO/IEC 
17025: 2017)                           
Website: www.domesco.com 


	Page 1

