
  

Thuốc  Nghệ  Nhật  Bản  

Nghệ,  có  chứa  các  thành  phần  curcumin  hoạt  tính,  là  một  trong  những  
thầy  thuốc  thiên  nhiên  hữu  hiệu  nhất.  Các  dược  tính  của  gia  vị  này  đã  
dần  dần  được  khám  phá  qua  nhiều  thế  kỷ.  Củ  nghệ  được  công  nhận  có  
hiệu  quả  trong  các  bệnh  trạng  khác  nhau,  từ  ung  thư  đến  bệnh  
Alzheimer.  Nghiên  cứu  mới  đã  được  tiết  lộ  lợi  ích  của  Nghệ  như  phòng  
ngừa  và  điều  trị  các  bệnh  ung  thư  phổi,  ruột  kết,  và  gan  

Thuốc  mới  từ  bột  nghệ  trị  ung  thư  
  

(TNO)  Các  nhà  khoa  học  Mỹ  mới  tạo  ra  một  loại  thuốc  chứa  
hợp  chất  có  trong  nghệ  giúp  trị  ung  thư.    

  

 

Bột nghệ chứa chất curcumin giúp trị ung thư - Ảnh: K.Vy  

Theo hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ), các nhà khoa học tại Đại học Louisville (Mỹ) tạo ra các viên nhộng nhỏ 
dài 2 mm chứa 200 mg bột nghệ. 



Chính chất curcumin trong bột nghệ giúp giảm khoảng 30% kích cỡ khối u, đồng thời trì hoãn sản sinh các tế bào 
ung thư. 

Curcumin có đặc tính chống ung thư nhưng hầu hết chất này đều bị phân hủy khi ở trong dạ dày. Chính vì thế, các 
chuyên gia quyết định tạo các viên nhộng hòa tan chứa bột nghệ. 

Nghiên cứu trên loài chuột có khối u ung thư với mỗi con được cấy 2 viên nhộng trong 4 tháng, trong khi nhóm chuột 
khác bổ sung curcumin qua ăn uống. 

Các chuyên gia nhận thấy chuột được cấy loại thuốc trên giảm đáng kể cả kích cỡ lẫn số lượng khối u ung thư, trong 
khi cách nạp curcumin qua ăn uống không hiệu quả. 

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Cancer Prevention Research. 

 

Video tài liệu về sản xuất thuốc nghệ Nhật Bản từ Okinawa! 

Kangen Ukon from Okinawa, Japan, Super Anti-Oxidizing Dietary Supplement 
Enagic® introduces a dietary supplement, Kangen Ukon™ , like none other before. Enriched 
with high... 
https://www.youtube.com/watch?v=5iW_ZzGrldw  

Hộp  thuốc  Nghệ  sản  xuất  tại  Okinawa,  
Nhật  Bản.  Một  đặc  điểm  hiếm  có:  Viên  thuốc  gel,  vỏ  bọc  kín  làm  bằng  rong  biển  Okinawa,  có  
tác  dụng  bảo  quản,  chống  oxy  hóa!  

Nghệ,  có  chứa  các  thành  phần  curcumin  hoạt  tính,  là  một  trong  những  thầy  thuốc  thiên  nhiên  
hữu  hiệu  nhất.  Các  dược  tính  của  gia  vị  này  đã  dần  dần  được  khám  phá  qua  nhiều  thế  kỷ.  Củ  
nghệ  được  công  nhận  có  hiệu  quả  trong  các  bệnh  trạng  khác  nhau,  từ  ung  thư  đến  bệnh  
Alzheimer.  Nghiên  cứu  mới  đã  được  tiết  lộ  lợi  ích  của  Nghệ  như  phòng  ngừa  và  điều  trị  các  
bệnh  ung  thư  phổi,  ruột  kết,  và  gan  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5iW_ZzGrldw


QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC NGHỆ NHẬT BẢN 
 
Tất cả các bước của quá trình sản xuất được thực hiện theo mô hình khép kín của công ty. Từ 
khâu trồng trọt, chăm sóc, cho đến chế biến, thành phẩm, đóng gói, thử nghiệm, kiểm tra đều 
thực hiện bằng kỷ thuật độc lập. Không sản xuất theo dây chuyền lắp ráp thông thường. Hoàn 
thành sản xuất mỗi viên thuốc Nghệ trong nhà này đểu đảm bảo một sản phẩm chất lượng cao 
như nhau, 100% từ Okinawa, Nhật Bản. 
 

  

If  you’d  like  to  order  this  product  please  contact  me  at:  

Sonle555@yahoo.com  or  call:  (408)829-‐2118  

Enagic  Distributor  ID:  1128407  

  
BUY

http://www.uongnuocchokhoe.com/ukon/
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