


• 산삼배양근

• 사포닌,  RG, RG2,  RH2 – 혈액순환,  항암,  항치매

• 혈압강하, 종양증식억제, 암세포증식억제

• 울금

• 셀레늄, 커큐민 – 항암,  항산화,  통증완화,  

동맥경화예방

• 해독작용,  다이어트,  월경불순,  생리통탁월

Nguyên 
liệu 

chính của 

Eco-ToV

• 산삼배양근, 울금추출물, 알로에베라겔,

• 산화아연,  황산망간,  아사이베리추출물,  마늘추출물,  

글루타치온 (글리신+ 글루타민산, 시스틴),  글루타민,  

망고추출물,  민들레추출물, 비타민C,  비타민D3,  

엽산,  기타

Thành 
phần Eco-

ToV



1. Vitamin C
2. Vitamin E
3. L Arginine
4. Oxit kẽm
5. Đường Chitosaur

CƠ CHẾ ECO-TOV

- Trong xã hội hiện đại, “Nitric oxit” được biết đến rộng rãi và đã trở nên nổi tiếng từ cái

tên gọi là “Viagra”.

- Đó là lý thuyết cho rằng sự gia tăng oxit nitơ trong cơ thể là năng lượng và giúp hệ

thống tim mạch.

- Viagra có tác dụng phụ đối với những người có huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch,

- Nitơ là không cần thiết, nhưng liệu pháp dinh dưỡng không có bất kỳ phản ứng phụ.

- Nó giúp người bị bệnh tim mạch. Tăng Nitric oxit

GIỚI THIỆU VỀ ECO-TOV



1. L Glycine

2. L Axit glutamic

3. L Systein

- 4 amino axit được hấp thụ trong

cơ thể người để tổng hợp

glutathione trong gan.

- Glutathione có tính chất chống oxy

hoá mạnh và giải độc. Một điểm

đáng chú ý là mặc dù glutathion

cũng có tác dụng chống oxy hóa

nhưng nó đóng vai trò giúp cho các

thành phần chống oxy hóa khác

(như vitamin E, vitamin C, sunfat

mangan…) phát huy tối đa tác dụng

chống oxy hóa.

1. L Histidine

2. L Alanine

- Histidine và El Allanine được hấp thu để hình
thành canosins. Carnosine cũng giống như
glutathione, có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

- Ngoài ra còn các tính năng khác là chúng
đóng vai trò các axit amin quan trọng cho bệnh
tiểu đường bởi vì chúng làm giảm lượng
đường trong máu.

Glutathion Carnosine

GIỚI THIỆU VỀ ECO-TOV
CƠ CHẾ ECO-TOV



GIỚI THIỆU VỀ ECO-TOV
CHỨC NĂNG TRUNG HÒA OXY HOẠT TÍNH (HAY OXY ĐỘC HẠI)

 Hay còn được gọi là oxy độc hại. Nói ngắn gọn, nó là loại oxy

bất thường, nó phá hủy tế bào, ngăn không cho tế bào hoạt

động bình thường, đồng thời tạo ra các tế bào đột biến ( ví dụ

như tế bào ưng thư). Nếu chúng ta ngăn ngừa ung thư, ngăn

ngừa sự phá hủy tế bào và tăng cường khả năng miễn dịch,

cơ thể chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Vì vậy, khởi đầu

của sức khỏe là phải trung hòa được oxy có hại này.

 Thuật ngữ trung hòa oxy có hại trong tiếng Anh là ANTI

OXIDANT (chất chống oxy hóa).

 Glutathione là một axit amin được sản xuất trong gan, ngoài

việc giúp giải độc gan, nó có hoạt tính chống oxy hóa mạnh.

Quan trọng hơn, glutathione giúp các chất chống oxy hoá khác

tăng hoạt tính chống oxy hoá.

 Canosin làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa các

tế bào tự sát, ngăn ngừa bệnh tim mạch và cải thiện chức năn

g cơ. Canosin cũng có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

 Hwanggi, vitamin C, vitamin E, và sulfat mangan là những yếu

tố quan trọng để vô hiệu hóa các gốc tự do.

 Thành phần sâm núi và nghệ mang lại hiệu quả trong việc mở

rộng mao mạch và thúc đầy tuần hoàn máu, do đó cung cấp

chất chống oxy hóa cho tế bào. Nó trực tiếp hay gián tiếp làm

chất chống oxy hóa mạnh hơn.

Oxy hoạt tính là gì?

Carnosine

Glutathion
Mangan
sulfat

Vitamin
C, E   

Hwanggi

Nhân sâm
Núi Nghệ



- Cách dùng-

- Các phản ứng thường gặp -

1. Những người có cơ địa dị ứng(tạng người dị ứng) mỗi ngày uống 1 gói Eco ToV.

2. Những người bị viêm, loét dạ dày cũng áp dụng cách dùng tương tự người dễ bị dị ứng như trên.

3. Người bị viêm gan, xơ gan, hay có chỉ số GOT, GPT cao cũng áp dụng như người bị ứng.

1. Phản ứng đầu tiên trong quá trình thải chất độc hại trong có thể được biểu hiện trên da. Người vừa uống Eco ToV

sẽ cảm thấy ngứa . Tuy nhiên, thay vì gãi bằng móng tay, bạn nên chà nhẹ lên da bằng lòng bàn tay sẽ cảm thấy dễ

chịu hơn.

2. Cũng có thể xuất hiện các phản ứng mạnh hơn như chảy nước mắt, nước mũi, ho, song cũng không cần lo lắng.

3. Có thể xuất hiện các cơn ngứa lăn tăn chạy khắp cơ thể. Đây là trường hợp người dùng có các bệnh liên quan đến

hệ tim mạch như căng thẳng nghiêm trọng, nghiện nicotin hoặc cao huyết áp.

GIỚI THIỆU VỀ ECO-TOV
PHẢN ỨNG CỦA ECO-TOV



THÀNH PHẦN CỦA ECO-TOV

 15. Opuntia Ficus indica
extract. 

 16. Vitamin B1

 17. Vitamin B12

 18. L Proline. 

 20. L Glutamine acid. 

 21. L Cystine

 22. Zinc Oxide

 23. Galic extract powder. 

 24. L Histidine

 25. L Alanine

 26. Fish Collagen Peptide. 

 27. L Lysine

 28. L Threonine

 29. Choline Bitartrate. 

 30. Inositol

 31. Aloeveragel powder

 1. Curcuma Longa 
Linnaeus powder

 2. Panax Ginseng

 3. Lemon powder

 4. Glucose

 5. L Glycine

 6. Trisodium Citrate

 7. Pottassium citrate

 8. L Serine. 

 9. Edible land snail 
extract powder

 10. L Glutamine. 

 11. L Arginine

 12. Chicory root powder. 

 13. Chitosan 
Oligosacchaaride. 

 14. Astragalus
Membranaceeus



CÔNG DỤNG CỦA ECO-TOV
4 CÔNG DụNG CủA ECO-TOV

♣ Sản xuất máu sạch, thải các chất độc bên

trong cơ thể

Tác động đến chất độc trong máu (chất độc trong

máu là nguyên nhân gây ra 90% trong tổng số

170.000 bệnh)

◈ Sản xuất máu khỏe, tăng

cơ mạch máu

◈ Tăng hồng cầu, cung

cấp oxy

◈ Tăng khả năng miễn dịch

1. Cải thiện tuần hoàn máu : Thanh lọc máu



♥ 36.5℃: Hệ miễn dịch tốt, cơ thể 
khỏe mạnh

♥ 35.5℃: Rối loạn hệ thần kinh và 
bài tiết, xuất hiện các triệu 

chứng dị ứng

♥ 35℃: Gia tăng tế bào ung thư

♥ 34℃: Khả năng phục hồi 

sinh học giảm

♥ 27℃: Tử vong

2. Tăng nhiệt độ cơ thể lên : 36.5 ℃



◑ Giải độc

◑ Thanh lọc máu

◑ PH 7.4 ~5

◑ Duy trì nhiệt độ cơ thể

◑ Giảm lượng mỡ trong cơ

thể

3. Cải thiện thể chất : Tăng cường khả năng tự phục hồi



1. Loại bỏ tế bào chết

2. Làm trắng da

3. Giảm nếp nhăn

4. Tăng khả năng đàn hồi

4. Cải thiện làn da : Làn da hấp dẫn






