Fucoidan is popular in Vietnam
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お電話でのご注⽂・ご質問もお気軽にどうぞ

ご 利 ⽤ ガイド

お 問 い 合わせ

Fucoidan là gì?（フ コ イ ダ ン と は ︖ ）
T h à n h p hâ`n n ổ i b ậ t Fu co i d a n
Bạn có biê´t vê` Fucoidan?
Fucoidan là một thành phâ`n được chiê´t xuâ´t từ tảo nâu.
Nó râ´t phổ biê´n vì nó giúp hô˜ trợ sức khỏe.e.

Nê´u bạn nói vê` mặt hóa học

フコイダンＡＦプレミアム製品

Fucoidan là một loại polysacarit có râ´t nhiê`u đường.
chứa trong các loại tảo nâu như tảo bẹ, rong biển và mozuku.

液体900ml
カプセル

Vai trò của Fucoidan
Fucoidan đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn rong biển làm khô và che

お試しセット

vê´t thương.

液体30mlセット
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フコイダンのまめ知識
フコイダンとは

Rong biển khác nhau

Nội dung Fucoidan

良いフコイダンの選び⽅

Hàm lượng Fucoidan thay đổi tùy thuộc vào loại rong biển

効果効能について

Hàm lượng Fucoidan của Mozuku cực kỳ cao trong rong biển

モズク・コンブ・ワカメの違い

Này có một lý do.

製品購⼊前の知っ得情報

Mozuku sô´ng ở biển nông hơn mekabu và kombu.

⾼分⼦・低分⼦の「分⼦」とは

Vào thời điểm thủy triê`u, Mozuku tiê´p xúc với ánh sáng mặt trời trực tiê´p và khô dâ`n

硫酸基の結合とは

Mozuku sô´ng ở một vùng biển nông. Vì vậy, nó chứa nhiê`u Fucoidan hơn các loại rong

フコイダン健康堂

biển khác để bảo vệ bản thân khỏi ánh sáng mặt trời.
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Other languages

Fucoidan AF Premium（catalog）
English
Vietnam
Chinese

英語
ベトナム語
中国語（簡体語）

Các thành phâ`n của Fucoidan

Fucoidan là một loại polysacarit có râ´t nhiê`u đường.
chứa trong các loại tảo nâu như tảo bẹ, rong biển và mozuku.

Shipping oﬀ to foreign countries

Ví dụ, trong trường hợp Fucoidan của Mozuku
Nó có câ´u trúc hiển thị ở trên.
Nê´u nó là một Fucoidan phân tử thâ´p
Câ´u trúc này sẽ bị phá vỡ.
Nê´u nó bị hỏng, sức mạnh ban đâ`u của Fucoidan không thể có được..
「質問・悩み・相談」などお気軽にどう
ぞ︕メッセージを送信していただくと、
直接店⻑に届きます。ちょっと質問した
いこと、お悩み・ご相談ごと、ホームペ
ージへのご意⾒・ご感想などお気軽にメ
ールしてくださいね。
⇒お問合せフォームからどうぞ

Khi chọn sản phẩm Fucoidan, polyme tô´t hơn.
フコイダンって何︖（⽇本語）

→Fucoidan có thể được lâ´y từ thực phẩm?

健康管理⼠⼀般指導員は、未然に病気を
ふせぐ環境づくり・⾁体づくり・⽣活づ
くりのプランニングをおこなったり、健
康の保持・増進のための正しい知識をひ
ろめ、⽇常⽣活のなかで健康管理上の仕
事をしたり、企業や⾃治体、家庭におい
て⼈々の健康をまもるなど、医師とはこ
となる観点から健康をまもるお⼿伝いを
します。

フコイダン健康堂 ＬＯＨＡＳ株式会社
〒816-0801 福岡県春⽇市春⽇原東町2-8-1
TEL 0120-251-334 （9:00〜21:00）

LOHAS株式会社は「福
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