
ATC Essence được bào chế toàn diện để giúp giải quyết các bệnh thời hiện đại, cụ thể là các bệnh tim 
mạch-mạch máu não dựa trên lý thuyết về liệu pháp tim và não, đồng thời nhấn mạnh lý thuyết về việc 

cung cấp máu không đủ có thể là nguyên nhân của tất cả các rối loạn về tim và não. . Công thức mới được 
nâng cấp và mới nhất này có thể giúp bảo vệ, sửa chữa, bảo tồn và ngăn ngừa thiệt hại đối với hệ tuần 

hoàn như tế bào thần kinh, tế bào nội mô và mạch máu cơ tim, nhờ đó nó có thể giúp tăng vi tuần hoàn 
máu. Trên thực tế, nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch - mạch máu não bằng cách giảm 

nồng độ lipid huyết tương, giúp điều chỉnh độ nhớt của máu và hỗ trợ giảm huyết áp.

7 CHỨC NĂNG

CÔNG THỨC TOÀN DIỆN MỚI

Dầu hạt Seabuckthorn
Khoa học chứng minh

Ngăn ngừa xơ vữa động
mạch tim

Chống xơ vữa

Triglyceride (Tg) và LDL-C
có thể Giảm

Bảo vệ tim mạch

Tăng HDL-C
(Cholesterol tốt)

Vasorelaxation
(Giảm căng thẳng trong
Các tàu máu)

Bạn có biết ?

100% Thành phần 
hoạt tính sinh học, 
Mang lại hiệu ứng 
nhanh

Hỗ trợ giảm huyết áp,
Mức lipid huyết tương và độ 
nhớt của máu

Hành động trực tiếp trên tàu 
máu và nội tạng
Các cơ quan không có hồi 
phục

Khôi phục thiệt hại do tăng 
huyết áp gây ra
Trên các cơ quan được nhắm 
mục tiêu một cách hiệu quả

Giảm nhẹ các dấu hiệu, triệu 
chứng và điều trị tận gốc
Nguyên nhân của tim mạch và 
mạch máu não
Bệnh tật

Đấu tranh chống lại 
các tiến bộ miễn phí
Và tích tụ mảng 
bám động mạch

Thúc đẩy máu
Tính linh hoạt 
của tàu
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Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Ngày

Thời kỳ trị liệu Thời gian phục hồi Thời kỳ hợp nhất

Sau 60

Loại bỏ độc tố khỏi
Máu và ổn định

Huyết áp

Điều kiện Nội tạng
Các cơ quan và mềm mại

Mạch máu đông cứng

Giảm lipid huyết tương
Mức độ và duy trì

Huyết áp

1 - 30
Ngày Ngày

30 - 60

Hỗ trợ nhiều
Các vấn đề sức khỏe

Ngăn ngừa
viêm nhiễm

Thấp hơn
Cholesterol

Chống lại miễn phí
Bộ sưu tập

Tăng cường
Hệ thống miễn dịch

Đảm bảo sức khỏe
Co thắt tim

Ngăn chặn sự cứng lại của
Động mạch

Cân bằng Omega

Hạ cao máu
Sức ép

Dầu hạt Seabuckthorn Dầu linh chi Dầu hạt Lycium Barbarum

Dầu hạt Linum Usitatissimum

Dầu hoa liễu Folium Apocynum

Dầu hạt Carthamus Tinctorius

Dầu hạt tía tô

Dầu hạt Vitis Vinifera

Dầu Semen Cassiae Obtusifolia


