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Nguyên nhân chính gây ra bệnh tật là ô nhiễm môi trường, nguồn không khí, nguồn nước, thực phẩm và



Phương pháp cứu ngải trong y học cổ truyền



Dùng nhiệt để diệt tế bào ung thư và làm giảm
đau theo nguyên lý dùng hai điện cực mà châu Âu
đang áp dụng.



Dùng nhiệt và thảo dược đưa vào cơ thể thông qua quá trình trao đổi
nhiệt một cách tự nhiên mà không cưỡng bức đưa vào cơ thể như các
phương pháp khác. Nâng cao thân nhiệt làm nâng cao khả năng đáp
ứng miễn dịch của cơ thể.Hệ thống miễn dịch quyết định khả năng
chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, các tế bào lạ,…
Các triệu chứng khác cũng thuyên giảm nhanh
- Viêm (Viêm họng, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm phần

phụ,…)
- Các chứng: Đau đầu, mất ngủ, khó ngủ, trầm cảm, tai biến nhẹ.
- Các chứng rối loạn nội tiết (đặc biệt là bệnh lý tuyến giáp), rối loạn

chuyển hóa.
- Các chứng đau của cơ xương khớp.

.



Thiết bị trị liệu cầm tay, đốt cháy linh dược tự động, an toàn
cho cả người già và trẻ em









Thiết bị trị liệu cầm tay, ghế trị liệu an toàn cho cả
người già và trẻ em. Sử dụng như đồ gia dụng
thông thường.



Ghế trị liệu dành cho người cao tuổi,
những người không có thời gian tập

thể dục, uống rượu bia nhiều.



KHU BẢO TỒN 
THẢO DƯỢC TỰ NHIÊN
CỦA CÔNG TY LOVEHANDS



Sử dụng thảo dược tryền thống, phơi khô tự
nhiên, không chất bảo quản đã được kiểm
chứng về hiệu quả sử dụng



Đánh giá và thẩm định hiệu quả
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