
PhytoplexNatureplex
Phytoplex là liệu pháp hỗ trợ điều trị ung thư vú. 
Phytoplex là một phương thuốc dân gian có 
nguồn gốc thảo dược đã được sử dụng để hỗ 
trợ điều trị ung thư vú. Phytoplex được khẳng 
định có tác dụng kích thích phản ứng miễn dịch 
bằng cách làm gia tăng hoạt động của các tế 
bào NK trên chuột nude có khối u cũng như trên 
bệnh nhân ung thư vú. (NK là tế bào tiêu diệt có 
sẵn trong hệ miễn dịch)
Ngoài ra, chiết xuất trong Phytoplex đã được 
chứng minh có tác dụng kháng phát sinh mạch 
máu, làm giảm nồng độ VEGF huyết thanh trên 
động vật thí nghiệm. (VEGF là Yếu tố tăng 
trưởng nội mô mạch máu)

Natureplex – chế phẩm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể 
có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên đã được khoa học 
chứng minh.

Natureplex chứa năm loại thảo mộc truyền thống của Thái 
Lan: Randia siamnsis Craib, Combretum quadrangulare 
Kurz, Minmusops elegi Linn, Houttuynia cordata Thunb và 
Borassus flabellifer Linn. Bắt nguồn từ khâu tuyển chọn kỹ 
càng nguồn nguyên liệu ban đầu, năm loại thảo mộc được 
chăm sóc, thu hái, chế biến và sản xuất theo quy trình đảm 
bảo chất lượng để tạo nên thành phẩm viên nang 
Natureplex.   
Bên cạnh đó, hàm lượng kali cao trong Natureplex hỗ trợ 
điều hòa cân bằng khoáng chất cho cơ thể.

Brahmi (tên khoa học là Bacopa monnieri (L.) 
Wettst.) được sử dụng rộng rãi như một thuốc bổ 
thần kinh trong nền Y học truyền thống Ấn độ 
Ayurveda.
 
Tác dụng dược lý của Brahmi đã được nghiên 
cứu tại một số phòng thí nghiệm. Các kết quả 
nghiên cứu cho thấy loại thực vật này giúp cải 
thiện khả năng hoạt động của hệ thần kinh. 
Nghiên cứu lâm sàng cho thấy Brahmi có thể cải 
thiện sự cân đối về thể chất, giúp tăng cường trí 
nhớ trên các tình nguyện viên khỏe mạnh. Do đó, 
Brahmi được ứng dụng vào vai trò thực phẩm 
chức năng giúp cải thiện trí nhớ.
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