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Nhung hươu nai vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ dương, thận, tủy; ích khí huyết; sinh tinh, làm
mạnh gân xương, điều hòa kinh mạch. Tuy nhiên, người có âm hư, hỏa dương mạnh, cao huyết
áp do xơ vữa mạch không nên dùng loại bảo dược này.

      

Ngoài ra, những người đau thắt mạch vành có kèm huyết áp thấp, người có độ đông máu cao,
người viêm thận nặng hoặc đang tả lỏng cũng không được dùng nhung hươu nai.

  

Nhung hươu nai thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  

-  Trẻ em suy dinh dưỡng, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ và thể lực.

  

- Đàn ông thiếu tinh trùng, bất lực về sinh lý, hoạt tinh, mệt mỏi, váng đầu, ù tai, hoa mắt, lạnh
tứ chi.

  

- Đàn bà hiếm muộn do lạnh tử cung, thận suy, đau lưng, hồi hộp do tâm nhược, tiểu tiện khó;
bạch đới, xuất huyết tử cung.

  

Nhung được chia làm 3 phần: Phần ngọn dùng cho trẻ em; phần giữa dùng cho người suy kiệt;
phần dưới dành cho người cao tuổi. Liều khởi đầu thấp, sau tăng từ từ. Việc dùng liều cao ngay
từ đầu sẽ làm tổn hại âm khí.

  

Một số bài thuốc hay

  

- Thận hư, di tinh, liệt dương: Huyết nhung (loại nhung tốt nhất, được cắt khi chưa phân nhánh)
60 g; câu kỷ tử, hoài sơn, đỗ trọng bắc, mạch môn đông, hoài ngưu tất, sơn thù nhục, thỏ ti tử
mỗi thứ 120 g; ngũ vị tử 30 g, thục địa 240 g. Tất cả tán thành bột mịn, luyện với mật ong và
làm thành hoàn 10 g.
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Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 hoàn, chiêu với nước muối nhạt (1%).

  

- Trẻ chậm biết đi, chậm mọc răng, chân tay mềm yếu, chậm lớn: Phần ngọn của huyết nhung
1,5 g; đơn bì, ngũ gia bì, phục linh, sơn thù nhục, trạch tả mỗi thứ 15 g; thục địa 20 g, xạ hương
0,15 g. Tất cả tán thành bột mịn, luyện mật ong làm hoàn 3 g.

  

Mỗi ngày uống 2 lần (sáng, tối), mỗi lần 1 hoàn (trẻ 1-4 tuổi) hoặc 2 hoàn (trẻ 5-8 tuổi). Dùng
trong 30 ngày.

  

- Chữa bất lực, bần tinh của nam, lãnh cảm của nữ, phục hồi sức khỏe cho người ốm lâu ngày:
Nhung 3,8%; nhân sâm 4,7%; ba kích, đỗ trọng bắc, đương quy, hoàng kỳ, long nhãn, ngưu tất
mỗi thứ 15% (các vị gia giảm tùy thể trạng từng người). Tất cả chế thành bột mịn, luyện với
mật ong, làm hoàn 10 g.

  

Dùng trong 60 ngày, mỗi ngày 2 lần (sáng, tối), mỗi lần 1 hoàn
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