Khi xã hội ngày một phát triển, con người ngày càng trở nên áp lực hơn với công việc, cộng với môi
trường sống trở nên ô nhiễm, dẫn đến sức khỏe ngày càng suy giảm. Tuy nhiên, chúng ta không thể
thoát ra khỏi cuộc sống hối hả này bởi vì những mưu sinh trong cuộc sống để lo toan và chăm sóc cho
gia đình mình đã dần khiến chúng ta trở nên tất bật và hối hả. Đã có bao giờ bạn tự ngồi lại và suy
nghĩ về bản thân mình đã cố gắng như thế nào? và mình đã chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia
đình thật tốt chưa?
Nếu cả hai câu trả lời là “CÓ”, xin chúc mừng bạn. Bạn là một người thật tuyệt, bạn đã cố gắng rất
nhiều cho gia đình và chính bạn. Nhưng nếu câu trả lời là: “CHƯA”, tôi xin chia sẻ với bạn một món
quà sức khỏe mà tôi đã may mắn biết được khi tôi biết đến CNI Việt Nam. Một chìa khóa vạn năng
cho sức khỏe – Well3 Life Enzyme.

Bạn sẽ hỏi tôi, Enzyme là gì? Và Well3 Life Enzyme có gì độc đáo?
Enzyme – là hỗn hợp protein. Enzyme là các chất xúc tác sinh học - xúc tác hoặc thúc đẩy các phản
ứng sinh hoá. Hoạt tính xúc tác của enzyme được xác định bởi chuỗi amino acid trong cấu trúc của
nó. Cấu trúc của enzyme bị biến đổi khi nhiệt độ tăng cao hoặc tiếp xúc với các loại hoá chất gây biến
tính. – mất chức năng.
Có các loại enzyme phổ biến sau đang tồn tại trong cơ thể chúng ta:

Nếu không có enzyme, chất dinh dưỡng trong thức ăn không được tiêu hóa và hấp thụ, chất độc
trong cơ thể không được phân giải và đào thải, tế bào/ mô bị tổn thương và không được sửa chữa.
Enzyme luôn có trong chúng ta nhưng sẽ giảm dần theo thời gian và độ tuổi. Ở trẻ em, enzyme trong
cơ thể rất cao, trong khi đó enzyme trong cơ thể người trưởng thành sẽ giảm dần theo thời gian. Khi
chúng ta có tuổi, cơ thể sẽ dần dần mất khả năng sản xuất enzyme, và giảm dần theo chu kỳ mười
năm.
Enzyme có thể được bổ sung vào cơ thể qua thức ăn hằng ngày nhưng nếu chúng ta ăn những thực
phẩm đã bị mất gần hết enzyme thì cơ thể phải làm việc nhiều hơn để sản xuất ra enzyme bù lại để hỗ
trợ cho hệ tiêu hóa tiến hành đồng hóa chất trong thực phẩm đó.
Quá trình sản xuất enzyme liên quan chặt chẽ đến quá trình tiêu hóa và nó tiêu tốn một lượng năng
lượng lớn. Khi tiêu thụ thức ăn thiếu enzym, các enzym trong cơ thể sẽ phải hoạt động hết công suất.
Các mô như não, tim, phổi, thận, gan và cơ sẽ không nhận đủ lượng enzyme chúng cần để hoạt động
bình thường. Thiếu hụt enzyme chuyển hóa là nguyên nhân chính dẫn đến phần lớn chứng bệnh như
bệnh tim mạch, bệnh ung thư, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác.
Và đặc biệt, enzyme sẽ không bền dưới tác dụng của nhiệt độ, nhiệt độ cao thì enzyme bị biến tính.
Môi trường axít hay bazơ cũng làm enzyme mất khả năng hoạt động. Vì vậy, việc bổ sung enzyme
hàng ngày cho cơ thể là việc làm cần thiết giúp cơ thể luôn có đầy đủ lượng enzyme cần thiết để sức
khỏe luôn được khỏe mạnh hằng ngày.

Well3 Life Enzyme có gì độc đáo?
Với 6 chức năng chính của Well3 Life Enzyme sẽ làm bạn dành ít thời gian để cân nhắc được sự
diệu kỳ đến từ sản phẩm mang tên Well3 Life Enzyme
1. Phục hồi lại môi trường bên trong cơ thể:
Enzyme có thể cân bằng độ pH trong máu đến một mức kiềm nhẹ, nó có thể loại bỏ các chất thải độc
hại, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột của chúng ta, cải thiện tiêu hóa, tăng cường
chức năng tế bào và tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta.

2. Kháng viêm và kháng khuẩn
Quá trình viêm xảy ra khi các tế bào thương tổn bị tấn công bởi vi khuẩn. Enzyme sẽ kích thích và
tăng cường chức năng của các tế bào bạch cầu để chữa lành các tế bào bị thương tổn. Peptidase trong
enzyme có khả năng tăng cường chức năng kháng viêm và kháng khuẩn.

3. Tiêu hóa và hấp thu
Khi chúng ta sử dụng các sản phẩm bổ sung, các enzyme sẽ phân giải các chất dinh dưỡng có sẵn
trong phức hợp, cụm phân tử lớn và biến chúng thành dạng đơn giản mà có thể dễ dàng hấp thụ bởi
các tế bào.
4. Giải độc
Giải độc là chức năng quan trọng nhất của enzyme. Enzyme có khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể
của chúng ta, cũng như phân hủy mủ và vi trùng (chất độc) trong vết thương hoặc động mạch để loại
bỏ chúng ra khỏi cơ thể thông qua các cơ quan giải độc của. Do đó, cơ thể của chúng ta sẽ trở lại bình
thường và không bị thương tổn do các gốc tự do.

5. Hình thành các tế bào mới
Enzyme có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất để cải thiện khả năng chịu đựng và sức sống, bên cạnh
vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận của cơ thể bị thương tổn để chữa lành và phục hồi các
tế bào bị hư hỏng.
6. Làm sạch máu
Enzyme có thể phân hủy cholesterol, chất béo, acid uric, các chất có tính axit và cục máu đông để cải
thiện lưu thông máu.

300 Loại Enzyme Được Hấp Thu
So với các monoenzyme. Công nghệ tiên tiến, sáng tạo được sử dụng để bảo tồn được tính sinh phản
ứng, tính ổn định, an toàn và chức năng của sản phẩm enzyme tuyệt vời này. Các enzyme mà cơ thể
của chúng ta hấp thụ nhiều hơn 30 lần so với các sản phẩm enzyme phổ biến trên thị trường.

Chủ đề

Các thương hiệu khác
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Nhóm

Chỉ gồm 01 enzyme

Phức hợp enzyme tự nhiên

Dạng

Lỏng/bột

Enzyme gắn vào chất xơ.

Tính ổn định

Cần bổ sung thêm si-rô đường, chất ổn Công nghệ MENEP mới nhất được sử
định và chất bảo quản tổng hợp.
dụng để kết hợp 300 loại enzyme tự
nhiên này, hạn chế tối thiểu các hóa
chất độc hại.

Tính phản ứng

< 50℃

Vẫn còn hoạt động thậm chí ở nhiệt độ
cao 118oC

Tính an toàn

Không hoàn toàn

Được công nhận về mặt y khoa từ Hàn
Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài
Loan, Philippines, Singapore và

Chức năng
Thời gian sử dụng

Hỗ trợ tiêu hoá hoặc cho việc chăm sóc
gia đình.
<2 năm (phải được tiêu thụ trong vòng
7 ngày sau khi mở). Enzyme sẽ được
hoạt hóa khi tiếp xúc với nước (trung
tính). Vì vậy, thời hạn sử dụng rất ngắn

Malaysia. Không chứa thuốc diệt cỏ,
kim loại nặng, vi khuẩn, hóa chất,
kháng sinh có hại. Chất lượng enzyme
được đảm bảo.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện
> 5 năm (khi còn nằm trong gói). Kỹ
thuật MENEP tiên tiến được sử dụng để
chiết xuất các enzym từ hạt sợi tại thời
điểm chính xác.
Các enzyme được tiêu thụ sẽ được kích
hoạt bởi nước từ cơ thể của chúng ta
hoặc nước ấm tại thời điểm thích hợp.

Well3 Life Enzyme đã làm được những điều mà các sản phẩm enzyme thông thường khác chưa đáp
ứng được cho cơ thể bạn. Vậy đối tượng nào cần dùng Well3 Life Enzme?
Những người có triệu chứng:










Rối loạn tiêu hóa.
Suy giảm miễn dịch.
Cao huyết áp.
Các vấn đề về da.
Bệnh mãn tính.
Các vấn đề về Hooc môn.
Cuộc sống thiếu cân bằng.
Vấn đề về khớp.
Và đặc biệt dành cho những ai muốn có cuộc sống khỏe mạnh!

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để tìm hiểu thêm về sản phẩm Well3 Life Enzyme:
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