THE MISSING LINK

Để có Hệ Thống Miễn Dịch Tối Ưu
CÔNG THỨC ĐỘC QUYỀN
TỪ BIONOVA!
Được USDA Chứng Nhận - 100% HỮU CƠ và
công thức THUẦN THỰC VẬT chứa các chất kích
thích sinh trưởng của cây trồng
CÁC KHOÁNG CHẤT ĐẤT HIẾM giúp kiểm soát virút và vi khuẩn
Được tiến hành KIỂM TRA ĐỘ SẠCH để đảm bảo
sản phẩm không chứa các kim loại nặng
Chứa CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỘC QUYỀN

NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG TML

ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI:

•

Kích thích hệ thống miễn dịch tự nhiên của cây trồng.

•

Tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu.

•

Hấp thu chất dinh dưỡng trong phạm vi pH rộng hơn.

•

Tăng cường hệ miễn dịch giúp làm giảm các yếu tố
căng thẳng.

•

Các nguyên tố vi lượng giúp cung cấp đầy đủ dinh
dưỡng cho cây trồng.

•

Có thể sử dụng cho toàn bộ giai đoạn phát triển lá và
ra hoa.
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THE MISSING LINK

Để có Hệ Thống Miễn Dịch Tối Ưu
THÀNH PHẦN và LÝ DO LỰA CHỌN
SẢN PHẨM?
Dẫn Xuất Hòa Tan Trong Nước của Axit Humic

Được lấy từ nguồn tốt nhất trên thế giới, thành phần này giúp tăng khả năng
hấp thụ chất dinh dưỡng đặc biệt cho cây trồng của bạn. Trọng lượng phân tử
thấp của dẫn xuất axit humic này cho phép thành phần xuyên qua lớp màng
của cây trồng và thấm vào lá một cách khá dễ dàng. Ngoài ra, thành phần này
còn hỗ trợ các chất dinh dưỡng khác xuyên qua lớp màng của cây trồng, từ
đó giúp làm tăng khả năng hấp thu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu cho
cây trồng.

Khoáng Chất Đất Hiếm Bionova

Tạo hệ thống miễn dịch tối ưu cho cây trồng. Vấn đề nhiễm khuẩn và côn
trùng ít có khả năng gây hại cho cây trồng hơn.

Sắt Được Chelate Hóa Một Cách Tự Nhiên

Phòng ngừa và chữa trị bệnh úa vàng. Đây là thành phần thiết yếu cho quá
trình sản xuất chất diệp lục, cần thiết để cố định nitơ và được sử dụng để điều
chỉnh quá trình thoát hơi nước của cây.

Lưu huỳnh (SO3)

Thúc đẩy quá trình tổng hợp các axit amin chứa lưu huỳnh và giúp phòng
ngừa nhiễm nấm (ví dụ: bệnh phấn trắng).

ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI:
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