
Seabuck Nutraceutiq Essence
天地精华

Sản phẩm đầu tiên có đảm bảo hoàn tiền cho việc chữa lành vết thương!
50 kg hạt hắc mai biển 2-3 kg dầu hạt hắc mai biển1000 kg quả hắc mai biển

Bóp và tách
Khai thác carbon

dioxide siêu tới hạn

Chiết xuất hắc mai
biển siêu đậm đặc

Công nghệ sinh học tế bào tiên tiến
Đáng tin cậy trong 18 năm

Các lợi ích sức 
khỏe chính

SNE Seabuck Nutraceutiq Essence 2.0 đến từ
Nhà sản xuất Seabuckthorn hoang
dã lớn nhất ở Nội Mông

** Theo quy định

Trái thiêng cao nguyên có nguồn gốc từ năm 1987 và là một doanh 
nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Quản lý và Phát triển 
Seabuckthorn thuộc Bộ Tài nguyên nước, cơ quan quản lý 
Seabuckthorn quốc gia! Công ty Plateau Shengguo tập hợp các 
chuyên gia và nhà nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của cá biển 
nội địa. Công ty đã cam kết nhân giống seabuckthorn, nhân giống cây 
con, trồng, chế biến và sản xuất, phát triển sản phẩm, bán sản phẩm 
và các lĩnh vực khác. Là một trong những người tham gia chính và 
thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp seabuckthorn, công ty đã trở 
thành một trong những nhà đổi mới công nghệ và dẫn đầu trong 
ngành seabuckthorn.

● Giải độc kim loại nặng
● Bảo vệ bức xạ
● Chống oxy hóa, chống viêm
● Tăng cường khả năng miễn dịch
● Ức chế hình thành huyết khối và cải thiện chức  
 năng tim
● Tăng cường sức khỏe làn da và chữa lành vết   
 thương

● Chống loét và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh
● Giảm tổn thương gan và ngăn ngừa gan nhiễm  
 mỡ
● Kháng khuẩn và chống lại các bệnh nhiễm trùng  
 do vi khuẩn
● Giảm khô mắt và duy trì sức khỏe của mắt
● Chống căng thẳng và chống trầm cảm
● Thúc đẩy sức khỏe não bộ và duy trì một hệ  
  thống thần kinh tốt
● Tăng tiết insulin và độ nhạy để giảm lượng đường  
 trong máu
● Chống khối u
● Hỗ trợ phục hồi thể chất sau hóa trị
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Loại trái cây kỳ diệu giúp trẻ hóa ngựa và mái 
tóc của chúng tỏa sáng

Khóa học 1 Điều trị 2 Khóa 3 Khóa học thứ 4

Tuần 4Tuần 3Tuần 2Tuần 1

Giảm các triệu chứng
của cácbệnh hiện có

Các triệu chứng của bệnh thuyên 
giảm hoặc cơ thể hồi phục

Mệt mỏi, mệt mỏi và đau
lưng được giảm bớt

Cơ thể được phục hồi sức khỏe, 
không bệnh tật; Hãy luôn trẻ trung

và tận hưởng Lợi ích của sức khỏe và tuổi thọ

Hắc mai biển
• Seabuckthorn có khả năng chịu hạn, lạnh và cằn cỗi cực 
kỳ tốt, và được mệnh danh là tốt nhất trên thế giới!
• Loài thực vật duy nhất có thể mọc ở vùng sa thạch thạch 
tín "Ung thư Trái đất"!
• Là chiếc duy nhất có thể đạt đến âm 43 độ C đến âm 55 
độ C,
Thực vật sống sót trong nhiệt độ chênh lệch 98 độ C!
• Quả là loài cây duy nhất trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, 
đông!

-43 c̊ 55 c̊

Bạn có biết?

Một chiếc ô trên mặt đất,  một tấm chăn trên mặt 
đất và một tấm lưới  bên dưới

So sánh tác dụng của tinh hoa đất trời

Nhà máy duy nhất trên thế giới đã thành 
lập một tổ chức quản lý quốc tế - Hiệp 
hội Seabuckthorn Thế giới!

Giàu vitamin, nó được mệnh danh là 
"Vua của VC", vương miện của trái cây 
và rau quả!

Các chất dinh dưỡng có trong hắc mai biển 
được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của 
cơ thể con người!

Được sử dụng trong các sản phẩm sức 
khỏe phi hành gia để chống lại bức xạ

Quả mọng kỳ diệu ". Cây hắc mai biển được thu hoạch 
và phát triển ở Nội Mông. Nó được sử dụng trong chăm 
sóc sức khỏe và sắc đẹp như một chất phụ trợ rất 
mạnh. Siêu trái cây quý này rất giàu chất chống oxy 
hóa, axit amin thiết yếu, vitamin E, Omega 7 quý hiếm 
và hơn 100 loại của các chất dinh dưỡng có hoạt tính 
sinh học khác.

Được ghi trong dược điển đầu tiên của Trung 
Quốc "Chinese Pharmacopoeia" và sách y học 
cổ điển của Tây Tạng "Mã y khoa Sibu"

Cây hắc mai biển năm tuổi có bộ rễ sâu từ 3 đến 5 
mét và chiều rộng rễ từ 6 đến 10 mét, rễ sợi kết thành 
mạng dày đặc, có thể bịt kín các cồn cát, chịu được 
lũ lụt hoặc mưa lớn.

Hắc mai biển

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin


