Công ty TNHH TMSX Quy Nguyên ấn tống

Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA ENZYME TRONG CUỘC SỐNG
Enzyme (hay còn gọi là men) là chất xúc tác sinh học cần thiết để điều hòa
các quá trình chuyển hóa sinh học diễn ra trong tế bào cơ thể, có thành phần cơ
bản là protein. Tất cả các quá trình trong tế bào đều cần Enzyme.
Life enzyme được chiết xuất từ các loại thực vật tự nhiên như tảo biển, quả ngưu
bàng, đậu trắng, bí đỏ,… là sản phẩm bổ sung cao cấp ứng dụng công nghệ MENEP,
tổng hợp hơn 300 loại đa enzyme hoạt tính cao, 100% không chứa chất độc hại có khả
năng hoạt hóa mạnh ở nhiệt độ cao 118oC.
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 TÁC DỤNG CỦA ENZIME :
Cân bằng môi trường sinh thái trong cơ thể:
Giảm nồng độ axit trong máu,
loại bỏ độc tố, duy trì sự cân bằng các lợi khuẩn trong ruột, tăng cường hệ miễn
dịch.
Kháng viêm và kháng khuẩn:
Enzyme tăng cường chức năng của tế bào
bạch cầu phục hồi tế bào bị thương tổn, tăng cường chức năng kháng viêm, kháng
khuẩn.
Phục hồi tế bào: Thúc đẩy quá trình trao đổi chất , cung cấp dinh dưỡng, phục
hồi các tế bào bị tổn thương.
Làm sạch máu - lưu thông khí huyết: Life Enzyme giúp phân hủy LDL cholesterol, axit uric, các mảng xơ vữa trong thành mạch.
Giảm quá trình hình thành mảng bám trong động mạch, ngăn ngừa xơ vữa
động mạch: tăng cholesterol tốt; giảm cholesterol xấu; giúp điều hòa huyết áp;
giảm cholesterol trong máu ngăn ngừa bệnh tim mạch; giảm cân, điều chỉnh trọng
lượng cơ thể; giải phóng năng lượng thừa, ngăn ngừa béo phì và việc tích mỡ có
hại cho phủ tạng.
Bảo vệ - duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh: tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng toàn
diện.
Thải độc: enzime giúp thanh trừ độc tố, đào thải gốc tự do toàn diện, nhiều tầng,
nhiều mặt.
Enzyme - liệu pháp trong điều trị ung thư: Bổ sung Enzyme là điều bắt buộc đối
với người bệnh ung thư, bởi những lợi ích mà enzyme đem lại là hổ trợ tiêu hóa
và hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện.
 PHÂN LOẠI ENZYME : 2 loại
Enzyme tiêu hóa: được tìm thấy bên ngoài tế bào, tham gia vào các quá trình tiêu
hóa, phân hủy thực phẩm và loại bỏ các chất thải.
Enzyme chuyển hóa: Được tìm thấy bên trong tế bào. Tham gia vào quá trình sản
xuất năng lượng, đào thải độc tố, giúp tế bào thực hiện nhiều chức năng sao chép
và bổ sung.
 “Không Enzyme không có sự sống” vì mất cân bằng nội môi :
Thực phẩm không thể tiêu hóa; độc tố trong cơ thể không được đào thải; tế bào bị
tổn thương, không khả năng phục hồi; sức khỏe suy giảm, bệnh tật phát sinh.

 Mục tiêu của Enzyme là kéo dài sự sống và ngăn ngừa bệnh tật.
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KHÁI QUÁT SẢN PHẨM ORGANIK

Organik được sản xuất từ 38 loại rau hữu cơ, trái cây, hạt và ngũ cốc tự nhiên đến
từ Motana Hoa Kỳ: lúa mạch, hạt lanh, đậu lăng, rong tiểu câu, tảo Dunaiella
Salina, tảo xoắn Hawai, cỏ linh lăng, cam thảo, trà xanh, mật ong, … có hàm lượng
chất xơ cao gấp 50 lần so với kích thước ban đầu, gấp 3 lần so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường.
 TÁC DỤNG CỦA ORGANIK
1. Làm sạch hệ thống đường ruột, đào thải độc tố; cân bằng độ pH trong máu
(7.35 – 7.45) và giúp cơ thể từ trạng thái axit chuyển dần sang kiềm tính.
2. Kích thích nhu động đường ruột và rút ngắn thời gian chất thải tồn đọng trong
ruột để ngăn ngừa táo bón và bệnh trĩ.
3. Loại bỏ các chất gây ung thư, ngăn ngừa ung thư đại tràng.
4. Điều chỉnh lượng đường trong máu.

 Bổ sung chất xơ hữu cơ – giảm glucose, giảm bệnh lý đái tháo đường type 2
 Cung cấp hoạt chất ức chế men Alpha – glucosidase, giảm đường huyết.

LIFE ENZYME

ORGANIK

HỖ TRỢ TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG RUỘT ; TĂNG CƯỜNG HỆ
MIỄN DỊCH - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG THANH LỌC VÀ ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ
RA KHỎI CƠ THỂ ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH

- Uống ngày 2 lần ( trưa – chiều ) bụng đói trước khi ăn 1 tiếng đồng hồ.
- Khuấy 1 gói vuông vào ly nước ấm khoảng 250ml (tùy theo khả năng uống
nước của mỗi người) cho tan hết, sau đó khoấy 1 gói tròn vào cùng ly
nước đó rồi uống liền.
- Nước uống dưới 50oC

Giá bán tại Công Ty
-

Giá bán lẻ: 5,000,000đ / 1 bộ (uống 1 tháng)
Mua với số lượng 10 bộ trở lên: Giá 4,500,000đ / 1 bộ
Mua với số lượng 20 bộ trở lên: Giá 4,000,000đ / 1 bộ

Công Ty TNHH TM SX QUY NGUYÊN

857 Phạm Văn Đồng ( 07 Lê Văn Tách Củ ), P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Website: http://quynguyen.com - http://quynguyen.org/
Số ĐT công ty Quy Nguyên: 0916.848.922 / 0944.890.400
Số ĐT cửa hàng chùa Long Hương: 0937801122
Số ĐT Sư Phụ Trụ Trì: 0859858585

Fax: 028 3720 1901
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