
 

改善脸部气色
改善睡眠品质
加强免疫功能
身心健康获得逐步改善
减轻疾病的痛楚

Wajah yang cantik dan berseri
Kualiti tidur bertambah baik 
Mempertingkatkan sistem imun
Kesejahteraan mental
Meringankan penderitaan penyakit semasa 

Kesan rawatan SBE telah bermula, 
menyingkirkan toksin dan radikal bebas 
daripada badan anda. Sesetengah 
individu akan mengalami krisis 
pemulihan (reaksi penyelarasan). 
Namun begitu, reaksi sedemikian akan 
hilang dalam tempoh 1–2 minggu. 

SBE开始产生治疗效果，清除自由基并
将毒素排出体外。某些人可能会出现
一些协调反应，一般上这些现象会在
一至两个星期内消失。

Sistem endokrin diselaraskan 
untuk mencapai keseimbangan 
dalaman; fungsi imun dipulihkan, 
metabolisme pada tahap optimum. 
Anda dinasihatkan untuk terus 
mengambil SBE. 

内分泌系统获得调节、免疫功能
恢复正常、新陈代谢调节至最佳
状态。请您持续服用SBE。

疲累、乏力或腰酸背痛等症状逐一纾解
肌肤变得光滑、细致、靓丽
色斑明显淡化及减少
血糖、血脂、胆固醇明显降低
血液循环恢复正常，指甲颜色红润饱满
自身的各种疾病明显好转

Keletihan, kepenatan dan sakit belakang semakin lega
Kulit tampak lebih segar, halus dan gebu
Pempigmenan berkurangan atau semakin pudar 
Pengurangan tahap gula darah, lipid darah dan kolesterol  
Peredaran darah yang optimum; hujung jari
berwarna kemerah-merahan 
Simptom penyakit semasa telah dibaik pulih dengan ketara 

SBE merupakan sumber 
nutrien penting untuk 
tubuh badan anda. Ia 
membantu menyelaraskan 
fungsi tubuh anda. Anda 
dinasihatkan untuk terus 
mengambil SBE. 

SBE乃补充各种营养成分
的重要来源，为您调节
身体各项功能。请继续
服用。
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Tempoh Rawatan 
Kedua

(30– 60 hari) 

相信您已经亲身体验了SBE沙棘平衡精华的良好效果。进入
保持期后最好选择长期服用，服用量可以减半。沙棘平衡精
华将会让您远离疾病，留住青春，延年益寿。 

Pada tahap ini, anda telah menikmati faedah SBE. Anda 
dinasihatkan supaya teruskan pengambilan SBE. Dos boleh 
dikurangkan sehingga setengah. Kesimpulannya, SBE membantu 
anda kekal sihat, bebas daripada penyakit & awet muda, juga 
membolehkan anda menikmati usia yang panjang. 

第一
疗程

(1–30天)

全身充满活力
皮肤有光泽，面色红润
色斑、皱纹减少
改善睡眠品质
容光焕发、青春美丽
疾病获得改善、精神饱满

Berasa cergas dan bertenaga
Wajah yang cantik dan berseri 
Pempigmenan dan kedutan berkurangan
Kualiti tidur bertambah baik 
Wajah tampak berseri dan lebih muda
Penderitaan penyakit semasa diringankan dan
bertambah lega 

www.snemarketing.com

Tempoh Rawatan
Pertama

(1 – 30 hari)

第二
疗程

(30–60天)

第三
疗程

(60天之后)

Tempoh Rawatan
Ketiga

(Selepas 60 hari)

PENYELENGGARAAN KESIHATAN
YANG OPTIMUM 保 持 期

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi / 欲知详情，请联络:
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Isi Buah Seabuckthorn 
沙棘果实

43%

Kulit Buah Seabuckthorn
沙棘果皮

33%

Biji Seabuckthorn
沙棘种籽

24%

沙棘平衡精华

SBE merupakan suplemen kesihatan yang mengandungi peratusan (%) kandungan minyak yang padat 
dengan manfaat daripada isi buah, kulit dan biji buah Seabuckthorn. 

SBE是一个提供丰富营养的健康补充剂，它由沙棘果实、果皮与种籽提炼萃取而成：

KANDUNGAN SBE SBE 含量 :
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主
要
维
护

KEREMAJAAN / 青春

KULIT / 肌肤

JANTUNG /心脏

PENGHADAMAN /消化系统

 

“维护您健康及青春美丽的营养配方”

“Penyelesaian seimbang untuk kesihatan dan kecantikan abadi”K E S A N  R A W A T A N 效果对照

方面



Kaya dengan kandungan omega termasuklah omega 3, 6, 7 dan 9, antioksidan; vitamin C dan juga 
vitamin E yang memulih, melembapkan kulit daripada dalam ke luar serta mengembalikan keremajaan, 
keanjalan, memperbaiki masalah jerawat dan pigmentasi. Bersifat teraputik terhadap kesan terbakar, 
lecur ,luka, kecederaan, selaran matahari, ruam, masalah dermatitis dan pelbagai masalah kulit lain 
serta mencepatkan proses pemulihan dan pembentukan sel baru. 

Membantu menurunkan ’kolesterol jahat’ atau LDL serta meningkatkan kandungan ‘kolesterol baik’ iaitu 
HDL, kandungan Palmitoleic acid (Omega 7) pula membantu menurunkan kadar C-reactive protein (CRP) 
atau keradangan, secara langsung mencegah masalah kardiovaskular dengan menganjalkan dinding 
arteri dan memastikan kandungan kolesterol terkawal, juga membantu komplikasi kencing manis,.  

Kepelbagaian ‘lemak baik’ membantu memelihara permukaan membran dalam tubuh termasuklah 
menghidratkan organ, membentuk kelinciran serta melegakan keradangan selain merawat pelbagai 
masalah gastrousus seperti gastritis, kolitis, ulser, diverticulitis, dan sakit akibat asid perut yang 
berlebihan atau keradangan kronik. 

Kajian menunjukkan seabuckthorn membantu mencegah penyimpanan lemak berlebihan, selain dari 
menyingkirkan lemak, menjadikan insulin lebih sensitif dan menggalakkan penukaran gula kepada 
tenaga, secara langsung mencegah masalah hati berlemak, masalah metabolik dan kencing manis.   

Memperbaiki masalah mata kering, kesakitan, kemerahan, rasa panas dan penglihatan kabur akibat 
penuaan, berhadapan dengan skrin komputer terlalu lama atau akibat penggunaan contact lense dengan 
meredakan keradangan serta mengurangkan kesan kerosakan oksidatif

Kandungan antioksidan polyphenol dan Omega 3 membantu mengurangkan penyusutan kognitif serta 
menyingkirkan radikal bebas yang boleh menyebabkan kerosakan oxidatif terhadap sel otak.  

富含脂肪酸 (Omega 3, 6, 7, 9)、维生素C、维生素E及各种抗氧化剂, 从内至外滋润并恢

复年轻、紧致和嫩滑的肌肤，以及改善粉刺和色素沉着等问题。对于烧伤、烫伤、割伤、

晒伤、皮疹、皮炎等各种皮肤问题，也起着加速修复与新细胞生成的治疗性功效。

有助于减少“坏胆固醇”（LDL）并增加“好胆固醇“（HDL）含量。其棕榈油酸（

Omega 7）则降低炎症反应（C-反应蛋白），预防动脉粥样硬化等心血管疾病，调节血

脂（胆固醇和甘油三酯）并预防糖尿病。

沙棘中的各种”好脂肪“有助于保护体内膜表面，对器官的保护、润滑粘膜的形成、炎症

的消除等起着重要的角色。它也能预防并治疗各种胃肠问题，如胃炎、结肠炎、胃溃疡、

憩室炎、胃酸过多或其他慢性炎症。

研究证实沙棘能抑制胆固醇与甘油三酯合成，清除和分解体内多余脂肪。它也能降低细胞

对胰岛素的抵抗，提高细胞膜上胰岛素受体的敏感度，促进糖分转化为能量，进而预防脂

肪肝、代谢及糖尿病等问题。

沙棘中的类胡罗卜素和抗氧化剂含量极高，也适用于眼部医疗与保健。沙棘能透过缓解炎

症及减少氧化损伤来修复各种眼部问题，如干眼症、疼痛、发红、发热、老化所致的视力

模糊、长期面对电脑荧幕或隐形眼镜使用不当所造成的眼部不适。

沙棘中丰富的多不饱和脂肪酸是人脑脂质的主要组成成分，是脑细胞分裂、增殖、发育和

神经传导不可少的物质。沙棘中极强的抗氧化剂能消除自由基并修复受损的脑细胞，预防

或减少大脑的认知衰退。

护理区

特点
Kulit / 肌肤 :

Sistem Kardiovaskular / 心血管系统 :

Sistem Penghadaman / 消化系统 :

Jisim Tubuh / 体重 :

Mata / 眼睛 : 

Otak / 大脑 :

FAEDAH

Antioksidan dan antipenuaan: Kaya dengan Vitamin C, vitamin E (tocopherol & tocotrienols), 
carotenoid, flavonoids, phenols, phytosterol & proanthocyanidins yang mempunyai sifat menentang radikal 
bebas serta mencegah simptom penuaan.  

Melembap serta melembutkan kulit: Kandungan omega 3, 6, 7 & 9 memelihara kelembapan kulit 
dari dalam ke luar.  

Merawat masalah kulit: Kesan teraputik yang membantu memperbaiki luka, kecederaan, selaran 
matahari, ruam dan masalah dermatitis termasuklah jerawat dan eczema.  

Menganjalkan dan menghilangkan kedutan: Kaya kandungan vitamin C yang penting dalam 
pembentukan kolagen yang sempurna. 

Merawat masalah penghadaman: Membantu gastritis, kolitis, ulser, diverticulitis serta 
keradangan kronik.  

Anti radang: Menjaga kesihatan jantung, saraf, sistem penghadaman dan organ dalaman. 

Menigkatkan kepekaan insulin: Membantu masalah kencing manis.  

Menurunkan berat badan: Menyingkirkan serta mencegah penyimpanan lemak berlebihan.

Membantu sembelit: Pengambilan berterusan membentuk kelinciran bagi melegakan serta memudahkan 
pembuangan tinja. 

Menyihatkan mata: Mengandungi nutrisi baik untuk mata dan memulihkan masalah kesihatan mata.

Menguatkan ingatan: Memelihara serta mencegah degenerasi otak. 

抗氧化及抗衰老：富含强大抗氧化剂，如维生素C、维生素E（生育醇及生育三烯酚）、类

胡萝卜素、黄酮类化合物、酚类、植物固醇及原花青素等。

修复并滋润肌肤：脂肪酸及维生素从内至外滋润肌肤。

治疗皮肤问题：对割伤、晒伤、皮疹、皮炎、粉刺或湿疹等问题起着治疗性作用。

抚平皱纹：丰富的维生素C对皮肤胶原蛋白的形成非常重要。

治疗消化系统疾病：改善胃炎、结肠炎、胃溃疡、憩室炎及肠胃慢性炎症。

抗炎：维护心脏、内脏、神经及消化系统等健康。

提升胰岛素受体的敏感性：改善糖尿病问题。

维持健康体重：清除和分解体内多余脂肪。

改善便秘问题：持续性地摄取沙棘能促进肠道滋润。

加强记忆力：维持和预防脑部退化。

眼部保健：富含眼部所需重要的营养，修复视力功能。
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