
 

 

 

* Cây “HIBISCUS SABDARIFFA.LINN”. Ở Việt Nam được gọi là cây Hồng hoa, Bụp giấm, me chua,Đây là một cây dược liệu quý có nguồn gốc từ Châu phi. 

Hiện nay ở Việt Nam đã được trồng  một số tỉnh, đặc biệt là ở đảo Cát Bà. Thành phần hóa lý  của Hồng hoa ( Hibiscu Sabdariffa.linn) có chứa : Axit citric, axit 

malic, axit hữu cơ Beta ,croten, Vitamin… 

* Các tác dụng của HIBISCUS đối với sức khỏe con người: 

- Giúp trẻ hóa cơ thể và giảm nguy cơ ung thư: 

Hibiscus chứa một loại chất chống oxy hóa rất hiếm là Flavonoid. Các chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa của cơ thể, giúp người sử 

dụng trẻ lâu, giữ được tuổi thanh xuân. Hàm lượng Flavonoid là hợp chất chống oxy hóa hữu hiệu chiếm tỷ trọng lên tới 12% trong đài quả và 5-6% trong lá 

Hibiscus. 

 - Hibiscus giúp giảm huyết áp. 

Một trong những tác dụng mạnh nhất của Hibiscus là khả năng làm giảm huyết áp. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, việc uống trà Hibiscus thường 

xuyên có tác dụng hiệu quả tương đương với việc sử dụng các loại thuốc giảm huyết áp. 

- Hibiscus giúp cải thiện lượng cholesterol trong máu, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch. 

Nghiên cứu trên động vật (được  thực hiện bởi những nhà nghiên cứu từ trường Đại học Y khoa Chung Shan - Đài Loan) đã chứng minh rằng những chất chống 

oxy hóa trong Hibiscus sẽ giúp giảm cholesterol. Hibiscus giúp bảo vệ thành mạch và cân bằng lượng cholesterol. 

- Hibiscus là một nguồn cung cấp Vitamin C rất lớn.  

Hibiscus là một nguồn cung cấp Vitamin C (axit ascorbic), một loại vitamin mà cơ thể cần để phát triển và sửa chữa các tế bào hợp collagen giúp bạn có một 

làn khỏe mạnh. 

- Thúc đẩy, phục hồi từu sự mệt mỏi của cơ thể, tác dụng tốt với một số bệnh như: Cảm lạnh, viêm phế quản, đờm, táo bón, sưng, nhuận tràng 

* Sản phẩm từ cây Hồng hoa (Atisô đỏ) của Công ty Trường Xanh đã đạt nhiều giải thưởng, bằng khen trong và ngoài nước. Là công trình nghiên cứu hơn chục 

năm của nhà khoa học Hoàng Văn Tuyên, được gắn nhãn sản phẩm của “Khu bảo vệ sinh quyển thế giới Cát Bà” và là sản phẩm du lịch tiêu biểu của đảo Cát 

Bà cũng như thành phố Hải Phòng. 

* Sản phẩm tiêu biểu gồm có: Siro (nước cốt) Hồng hoa lên men, Trà Hồng Hoa (từ nụ hoa sấy khô), Rượu vang Hồng Hoa… 
 

  
 

Nhà phân phối - Công ty TNHH DV&TM Quốc tế Fago 

Địa chỉ: 25/3/190 Lê Lai, P Máy Chai, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

Hotline: 0971.504.885,0906.299.766, 0936.816.366 
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Mật ong rừng Cát Bà 

Caba Honey 

mailto:Fagolife.vn@gmail.com

