
LOVE GOOD FOR 
MEN’S HEALTH

- Bổ sung Testosterone.
- Tăng cường chức năng sinh lý.
- Cải thiện tình trạng xuất tinh sớm.
- Hỗ trợ hiếm muộn nam.
- Cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều.

1.475.000 / Hộp 30 viênĐ

885.000 / Hộp 20 viênĐ

LOVE GOOD FOR
WOMEN’S HEALTH

- Bổ sung Collagen, Phytoestrogen.
- Tăng cường chức năng sinh lý.
- Cải thiện tình trạng khô rát.
- Giảm triệu chứng tiền mãn kinh.
- Giảm triệu chứng cáu gắt, stress.

1.475.000 / Hộp 30 viênĐ

885.000 / Hộp 20 viênĐ

1.296.000 / Hộp 10 chaiĐ

648.000 / Hộp 5 chaiĐ

- Tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, sinh lực.
- Giảm mệt mỏi, lo âu. Điều hoà tim mạch.
- Hỗ trợ điều trị bệnh, chống lão hóa
- Giảm stress.

K5 - DỊCH CHIẾT
SÂM NGỌC LINH

- Từ củ Sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi. Kết 
hợp với rượu gạo truyền thống.
- Tăng cường thể lực.
- Chống suy nhược cơ thể, tráng dương.
- Kích thích ăn uống. 

K5 - RƯỢU
SÂM NGỌC LINH GOLD

1.760.000 / HộpĐ

- Từ thân, lá và củ Sâm Ngọc Linh 7 - 8 năm 
tuổi. Kết hợp với rượu gạo truyền thống.
- Tăng cường thể lực.
- Chống suy nhược cơ thể, tráng dương.
- Kích thích ăn uống.

K5 - RƯỢU
SÂM NGỌC LINH BLUE

1.200.000 / HộpĐ

- Sâm Ngọc Linh 25g, mât ong rừng 250ml
- Tăng cường sức khỏe, sinh lực.
- Giảm mệt mỏi lo âu
- Tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh, 
chống lão hóa, làm đẹp da. 

K5 - SÂM NGỌC LINH
NGÂM MẬT ONG

3.330.000 / HộpĐ

- Từ lá Sâm Ngọc Linh kết hợp với các thảo 
dược quý khác.
- Giải độc gan, hỗ trợ các bệnh lý về gan
- Tăng sức đề kháng. Chống lão hoá đẹp da.
- Giảm stress.

K5 - TRÀ SÂM NGỌC LINH

639.000 / HộpĐ

- Được tinh chế từ những cây sâm  Ngọc Linh 
trên 10 năm tuổi, kết hợp với Tổ Yến tươi. 
- Giúp bồi bổ sức khỏe.
- Tăng sức đề kháng.
- Nâng cao thể trạng

TỔ YẾN SÂM NGỌC LINH

737.000 / Hộp 5 chaiĐ
148.000 / Hộp 1 chaiĐ

Củ Sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi trồng hoàn 
toàn tự nhiên dưới tán rừng già, hấp thụ linh 
khí của trời, dưỡng chất của đất, nuôi dưỡng 
những củ Sâm Ngọc Linh giàu dưỡng chất nhất.

K5 - SÂM NGỌC LINH CỦ TƯƠI

Giá theo củGiá theo bình

Củ Sâm Ngọc Linh từ 9 đến 15 năm tuổi, trọng 
lượng từ 20g - 300g. Kết hợp với rượu Nếp Cái 
Hoa Vàng. 
Có hương thơm nồng nàn, vị đắng hơi ngọt và 
dịu nơi cổ họng, màu sắc trong óng vàng.

K5 - RƯỢU SÂM NGỌC
LINH CỦ TƯƠI

- Từ Sâm Ngọc Linh. Kết hợp với các thảo dược 
quý khác.
- Giải khát, bổ sung năng lượng, tăng lực và vi 
chất dinh dưỡng.

NƯỚC TĂNG LỰC SNL
NIGHT WOLF

20.000 / Lon 320mlĐ

16.000 / Lon 245mlĐ

- Từ Sâm Ngọc Linh kết hợp với Collagen và các 
thảo dược quý khác.
- Dùng bồi bổ sức khoẻ, cải thiện làn da, giúp da 
tươi trẻ, trắng da, mờ nám da.

NƯỚC UỐNG DƯỠNG DA
SNL COLLAGEN NOLIKO

20.000 / Lon 240mlĐ



Giải pháp bảo vệ
sức khoẻ toàn diện

Tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, sinh lực.
Hỗ trợ điều trị ung thư.
Kích thích hệ thống miễn dịch, tăng cường sức 
đề kháng.
Ổn định đường huyết, hiệp lực với thuốc điều trị 
tiểu đường.
Chống oxy hoá, làm đẹp da.
Tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan.
Chống stress, giải lo âu, chống trầm cảm, cải 
thiện giấc ngủ.
Tăng tạo hồng cầu và hemoglobin.
Kích thích hoạt động não bộ, cải thiện trí nhớ.
Giảm cholesterol, giảm mỡ máu trong xơ vữa 
động mạch.
Giảm viêm họng hạt, giảm ho và long đàm.
Điều hoà hoạt động tim mạch trong loạn nhịp 
tim, hạ áp.
Cải thiện sinh lý và triệu chứng tiền mãn kinh.


