LỰA CHỌN

DINH DƯỠNG
LÀNH MẠNH

Chúng Tôi Là Ai?
Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới
Herbalife Nutrition được thành lập từ năm 1980
với các sản phẩm được bán tại hơn 90 quốc
gia bởi những Thành Viên Độc Lập. Thành Viên
Độc Lập Herbalife Nutrition đem đến cho
khách hàng những trải nghiệm phù hợp với
từng nhu cầu và cộng đồng hỗ trợ, truyền cảm
hứng cho họ có một lối sống lành mạnh, năng
động hơn. Herbalife Nutrition chính thức hoạt
động tại Việt Nam từ tháng 11 năm 2009.

Chúng Tôi Làm Gì?
Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng,
kiểm soát cân nặng, các sản phẩm chăm sóc
cá nhân, kiểm soát năng lượng và hỗ trợ các
hoạt động thể thao thông qua mạng lưới các
Thành Viên Herbalife Nutrition Độc lập trên 90
quốc gia. Herbalife cam kết góp phần cải thiện
tình trạng suy dinh dưỡng và béo phì trên toàn
thế giới bằng các sản phẩm chất lượng cao và
các chương trình huấn luyện 1 kèm 1 (1 huấn
luyện - 1 học viên) giữa 1 Thành viên Herbalife
Nutritionvà 1 người tiêu dùng để truyền cảm
hứng về lối sống năng động & lành mạnh.

Cơ Hội Kinh Doanh Với Chúng Tôi?
Herbalife Nutrition đem đến một cơ hội kinh doanh
trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp với thu nhập toàn
thời gian hoặc bán thời gian. Các thành viên độc
lập của Herbalife Nutrition xây dựng hệ thống kinh
doanh bền vững và thành công với khách hàng
trung thành sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng
của Herbalife Nutrition hàng ngày.

Hoạt Động Xã Hội Của Chúng Tôi?
Chúng tôi tài trợ cho Quỹ Gia đình Herbalife
Nutrition (HFF) và chương trình Casa Herbalife
Nutrition nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng
cho trẻ em cơ nhỡ. Chúng tôi cũng tài trợ cho
hơn 190 vận động viên thế giới, đội tuyển và sự
kiện đẳng cấp trên khắp toàn cầu, trong đó có
danh thủ Cristiano Ronaldo, câu lạc bộ LA
Galaxy và nhiều nhà vô địch trong các bộ môn
thể thao khác.
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Chăm Lo Cho Cuộc Sống Của Chính Bạn
Hãy Thành Công Và Theo Đuổi Lối Sống Năng Động Lành Mạnh

Có khi nào bạn tự nhủ “mong sao mình có nhiều năng lượng hơn”, hoặc “ước gì mình
ăn uống ngon miệng và khỏe mạnh hơn”? Đó cũng là lẽ thường, bởi tất cả chúng ta
đều luôn mong muốn trẻ, khỏe và tràn đầy sức sống.
Đó cũng là lý do chúng tôi đem đến cho bạn các sản phẩm Chất Lượng Cao được sản
xuất Dựa Trên Nền Tảng Khoa Học Vững Chắc. Dinh dưỡng đúng cách sẽ là nguồn
năng lượng giúp bạn tiến xa và thành công hơn với lựa chọn của chính mình.
Tất nhiên, chỉ sử dụng sản phẩm thì chưa đủ, chúng ta cần kết hợp Chế Độ Dinh
Dưỡng Lành Mạnh và tập thể dục thường xuyên; bên cạnh đó chúng ta cũng cần thêm
sự hỗ trợ của các Thành Viên Độc Lập Herbalife Nutrition. Thành Viên của chúng tôi sẽ
giúp bạn khởi đầu với lựa chọn dinh dưỡng tốt hơn, cũng như sẽ đồng hành với bạn
trên con đường gặt hái thành công.
Chúng Tôi Yêu Thích sứ mệnh Nâng Tầm Chất Lượng Sống và đã hỗ trợ cho hàng triệu
người trên thế giới biết cách kết hợp Dinh Dưỡng Tối Ưu và Tiện Lợi trong cuộc sống
hàng ngày. Còn bạn thì sao? Hãy Tạm Quên đi những Chướng Ngại. Hãy bắt đầu hành
trình của bản thân ngay từ bây giờ!
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Kế Hoạch Đơn Giản Cho Sức Khỏe

CHẤT ĐẠM

CHẤT BÉO

CHẤT BỘT ĐƯỜNG

Bí quyết chính là dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh

Là gì? Là thành phần của các
mô cấu tạo và bảo vệ cơ thể,
điển hình là cơ bắp.

Là gì? Là nguồn cung cấp
năng lượng cho cơ thể.

Là gì? Là nguồn năng lượng
chủ yếu của cơ thể.

Triết lý dinh dưỡng Herbalife Nutrition rất đơn giản: Đó là sự kết hợp giữa dinh dưỡng
cân bằng phù hợp với từng cá nhân và lối sống năng động lành mạnh. Để có được sức
khỏe tốt, hãy thử áp dụng biểu đồ sau:

Tại sao? Giúp thỏa mãn
cơn đói, duy trì mô cơ và
cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Tại sao? Giúp hình thành các
mô cấu tạo màng tế bào, các
hóc-môn và mô não.

Tại sao? Giúp cung cấp
năng lượng chính cho các
hoạt động não bộ và thể chất.

Ở đâu? Thường được tìm
thấy trong các loại thịt, thịt gia
cầm, cá, trứng, sữa và các chế
phẩm từ sữa, các loại đậu.

Ở đâu? Thường được tìm thấy
trong dầu ô liu, quả bơ, lòng đỏ
trứng, cá biển, đậu, hạt và các
thực phẩm bổ sung có chứa
axit béo Omega-3.

Ở đâu? Thường được tìm thấy
trong các loại trái cây, rau củ,
hạt, đậu, bánh mì, ngũ cốc, và
các loại mì hoặc nui...

CHẤT XƠ

VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT

DƯỠNG CHẤT THỰC VẬT

Là gì? Là thành phần có
trong các loại thực vật giúp hỗ
trợ tiêu hóa.

Là gì? Là các chất hữu cơ và
vô cơ cần thiết cho cơ thể
phát triển khỏe mạnh.
Tại sao? Đóng vai trò chính
trong việc hình thành các chức
năng tế bào, giúp chuyển đổi
các chất dinh dưỡng đa lượng
thành năng lượng (Vitamin
nhóm B) và hỗ trợ hệ thống
miễn dịch (Vitamin C và E).
Ở đâu? Có nhiều trong các loại
trái cây, rau củ, các chế phẩm từ
sữa, trứng, thịt và các loại hạt.

Là gì? Là các chất có trong
thực vật giúp cải thiện
sức khỏe.

BỔ SUNG NƯỚC

TẬP THỂ DỤC

NGHỈ NGƠI

Là gì? Nên uống ít nhất 8 ly
nước mỗi ngày để có sức khỏe
tối ưu.

Là gì? Vận động giúp cơ thể
năng động, cải thiện khả năng
bơm máu cho tim.

Là gì? Hãy để cơ thể được
nghỉ ngơi đầy đủ.

Tại sao? Việc thiếu nước sẽ
gây mệt mỏi, táo bón, khô da,
đau nửa đầu và chuột rút.

Tại sao? Chỉ cần tập thể dục
30 phút mỗi ngày sẽ giúp tạo
nên sự khác biệt.

Ở đâu? Khi kết hợp sử dụng các
sản phẩm Herbalife Nutrition
(như Trà và Lô Hội) với nước sẽ
giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung
nước đầy đủ hàng ngày.

Ở đâu? Có thể tập thể dục cả
trong nhà và ngoài trời - bạn
cũng chẳng cần phải trang bị
các thiết bị đắt tiền đâu.

OMEGA 3

30 %

40 %
25 g

30 %
Nguồn: Các tỷ lệ này nằm trong phạm vi phân bố dinh dưỡng chấp nhận (AMDR) được khuyến cáo bởi Học viện quốc gia Khoa học Hoa Kỳ và IOM.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia - Bộ Y Tế 2005 - 2006: ở Việt Nam,
tỷ lệ thừa cân béo phì của người từ 25 - 64 tuổi là 16,3%. Trong xã hội hiện đại,
tình trạng thừa cân, béo phì ở người trưởng thành đang có xu hướng ngày càng
phổ biến và trở thành một trong những thách thức lớn đối với chương trình chăm
sóc sức khỏe ở mọi quốc gia.
Herbalife Nutrition đem đến những sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh có thể cho
bạn được sức khỏe tốt và kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Nguồn: Điều tra Thừa cân-béo phì và một số yếu tố liên quan ở người Việt Nam 25-64 tuổi (2005-2006)-Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia - Bộ Y Tế
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Tại sao? Giúp hỗ trợ quá trình
tiêu hóa thức ăn, tạo cảm giác
mau no và kích thích sự phát
triển lợi khuẩn đường ruột.
Ở đâu? Có nhiều trong các
loại trái cây, rau củ, hạt, đậu
và ngũ cốc.

Tại sao? Giúp cơ thể ngăn
ngừa tình trạng mất cân bằng
oxy hóa.
Ở đâu? Có nhiều trong các
loại rau củ quả nhiều màu sắc,
các loại hạt và đậu.

Tại sao? Cần phải ngủ đủ
giấc để có được tinh thần minh
mẫn và vẻ ngoài rạng rỡ.
Ở đâu? Để cơ thể có thể
nghỉ ngơi, thư giãn, hãy chọn
một nơi mát mẻ và thoải mái.

Các phát biểu này không được đánh giá bởi Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA)
Nguồn: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch Hoa Kỳ (CDCP), năm 2014.
National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Food abd Nutrition Board, Dietary Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acid,
Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients), 2005
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Nhà Lãnh Đạo
Khoa Học
Tạo Nên Sự
Khác Biệt

Tại Herbalife Nutrition, chúng tôi cam kết việc
ứng dụng khoa học dinh dưỡng nâng cao. Sự
phát triển các sản phẩm Herbalife Nutrition
được giám sát bởi các Nhà lãnh đạo khoa học,
bao gồm các chuyên gia về dinh dưỡng và sức
khỏe từ khắp nơi trên thế giới, những người trực
tiếp tham gia vào các chương trình thử nghiệm
và phát triển sản phẩm của công ty.

Quy Trình
“Seed To Feed”
Của Herbalife Nutrition
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH "SEED TO FEED"

David Heber
Tiến sĩ, Bác sĩ Y Khoa

Chủ Tịch Viện Dinh Dưỡng Herbalife

Dana Ryan
Tiến sĩ

Giám Đốc phụ trách Chương trình
Hiệu suất và Giáo dục Thể thao

John Heiss
Tiến sĩ

Giám Đốc Cấp Cao Đổi Mới Tiếp Thị
Sản Phẩm Toàn Cầu

Luigi Gratton

Bác sĩ Y Khoa, Thạc sĩ YTCC

Phó Chủ Tịch phụ trách về Đào tạo
Toàn cầu

Lou Ignarro
Tiến sĩ

Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng
Giải Nobel Y Học

Rocio Medina
Bác sĩ Y Khoa

Phó Chủ Tịch Thành Viên Ban Cố Vấn
Dinh Dưỡng

Gary Small
Tiến sĩ

Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Vasilios Frankos
Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa học

Cố Vấn Cấp cao Phụ trách về Khoa học
Sản phẩm và Tuân thủ An toàn

Susan Bowerman
Thạc sĩ khoa học tự nhiên,
Chuyên gia dinh dưỡng,
Chuyên gia dinh dưỡng
thể thao chuyên nghiệp,
Chuyên gia dinh dưỡng
quản lý cân nặng và
kiểm soát béo phì,
Thành viên của Viện
Dinh dưỡng Hoa Kỳ
Giám Đốc Đào tạo Huấn luyện
Dinh Dưỡng Toàn cầu

300+ Bác Sĩ, Tiến Sĩ

và Nhà Khoa Học

*Quỹ Nobel không có bất kỳ liên kết nào với Herbalife và chưa từng xem xét, phê duyệt hay chứng thực bất cứ sản phẩm nào của Herbalife.
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“Seed to Feed” là cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo tất cả
các sản phẩm của Herbalife Nutrition đều an toàn, hiệu quả và
đạt chất lượng. Quy trình này dựa trên 3 tiêu chuẩn chính.

KIỂM SOÁT
NGUYÊN LIỆU
ĐẦU VÀO

ĐẢM BẢO
QUY CHUẨN
TRONG TỪNG
KHÂU

CUNG CẤP
NGUỒN
DINH DƯỠNG
CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi đầu tư tìm kiếm
những nông trang mới,
đáp ứng điều kiện và áp
dụng quy trình sản xuất
tiên tiến để tạo ra những
sản phẩm tốt nhất có thể.
Chúng tôi còn có sự hỗ trợ
và đồng hành những
chuyên gia về dinh dưỡng
và sức khỏe hàng đầu trên
toàn thế giới.

Chúng tôi áp dụng các
biện pháp đảm bảo các
sản phẩm của Herbalife
Nutrition phù hợp với tất cả
các tiêu chuẩn công
nghiệp về chất lượng. Bạn
có thể hoàn toàn tin tưởng
vào độ tinh khiết và hiệu
quả của mỗi nguyên liệu
cũng như sự đồng nhất
trong tất cả các quy trình.

Chúng tôi sử dụng công
nghệ tiên tiến để cẩn
trọng kiểm soát điều kiện
bảo quản của sản phẩm,
đảm bảo chất lượng và
hiệu quả của sản phẩm
đến tay người sử dụng.
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Thay Đổi Thói Quen Dinh Dưỡng
Thay Đổi Chất Lượng Cuộc Sống
Ai cũng muốn khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Chính vì thế Herbalife
Nutrition đã nghiên cứu và tạo ra các Hỗn Hợp Thay Thế sử dụng như Bữa Ăn Lành
Mạnh với đầy đủ Dinh Dưỡng và các Khoáng Chất cần thiết cho cơ thể.
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Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 (Shake)
Có 5 Hương Vị Thơm Ngon
Hỗ Trợ Cung Cấp Sự Cân Bằng Protein Và Dinh Dưỡng,
Hỗ Trợ Giúp Sức Khỏe Tốt Và Kiểm Soát Cân Nặng.

Thực Phẩm Dùng Cho
Chế Độ Ăn Đặc Biệt
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1

Thực Phẩm Dùng Cho
Chế Độ Ăn Đặc Biệt
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1

Thực Phẩm Dùng Cho
Chế Độ Ăn Đặc Biệt
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1

Thực Phẩm Dùng Cho
Chế Độ Ăn Đặc Biệt
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1

Thực Phẩm Dùng Cho
Chế Độ Ăn Đặc Biệt
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1

Hương Sô Cô La
Food For Special Dietary Uses:
Formula 1 Nutritional
Shake Mix - Chocolate

Hương Bánh Quy và Kem
Food For Special Dietary Uses:
Formula 1 Nutritional
Shake Mix - Cookie ‘n Cream

Hương Dâu Tây
Food For Special Dietary Uses:
Formula 1 Nutritional
Shake Mix - Strawberry

Hương Vani
Food For Special Dietary Uses:
Formula 1 Nutritional
Shake Mix - Vanilla

Hương Bạc Hà Sô Cô La
Food For Special Dietary Uses:
Formula 1 Nutritional
Shake Mix - Mint Chocolate

Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 (Shake) chứa 21 vitamin và khoáng chất, thảo mộc, chất chống ôxi
hóa và chất xơ. Bột Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 chỉ có 90 calo và khi pha với 240ml sữa không
béo thì hỗn hợp này cũng chỉ có 170 calo.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) muốn có sức khỏe tốt và kiểm soát cân nặng.
Để có sức khỏe tốt và kiểm soát cân nặng hiệu quả: Thưởng thức Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 mỗi
ngày như một bữa ăn lành mạnh. Nghiên cứu đã được công bố về các hỗn hợp dinh dưỡng thay thế bữa ăn
cho thấy sử dụng một ly Shake mỗi ngày thay cho một bữa ăn giúp duy trì sức khỏe tốt và kiểm soát cân nặng
hiệu quả một cách lâu dài. Herbaife Nutrition khuyến nghị việc dùng sản phẩm này kèm với Bột Protein của
Herbalife Nutrition để tối ưu hóa lượng protein đưa vào cơ thể.
Để giảm cân:Thay thế hai bữa ăn hàng ngày bằng Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 và ăn một bữa đầy đủ
chất dinh dưỡng. Để hỗ trợ tốt hơn cho việc giảm cân và kiểm soát cơn đói, phụ nữ nên thêm 2 thìa (10g
protein) và nam giới nên thêm 3 thìa (15g protein) Bột Protein của Herbalife Nutrition vào mỗi phần ăn của
Hỗn Hợp Dinh Dưỡng. Tối ưu hóa lượng protein đưa vào cơ thể hàng ngày mang lại cảm giác no, duy trì và
tạo sự săn chắc cho cơ bắp. Tài liệu nghiên cứu đã công bố về Hỗn Hợp Dinh Dưỡng thay thế cho bữa ăn cho
thấy sử dụng hai ly Shake mỗi ngày thay cho bữa ăn là một cách giảm cân hiệu quả.
Lưu ý: Trước khi bắt đầu chương trình giảm cân, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ. Một chương
trình giảm cân lành mạnh nên bao gồm lượng calo vừa phải đưa vào cơ thể, chế độ dinh dưỡng cân bằng và
thể dục đều đặn.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
12 | Herbalife Nutrition
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Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1 (Shake)
Hỗ Trợ Cung Cấp Sự Cân Bằng Protein Và Dinh Dưỡng,
Hỗ Trợ Giúp Sức Khỏe Tốt Và Kiểm Soát Cân Nặng.
Mỗi khẩu phần 26g (2 thìa) Hỗn Hợp Công Thức 1
- Hương Bạc Hà Sô cô la cung cấp 9,3g protein
Cung cấp 3,25g chất xơ
Cung cấp 21 vitamin và khoáng chất

Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt

Chứa các chất chống oxy hóa (Vitamin A, C và E)

Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1
Hương Bạc Hà Sô Cô La

Mỗi khẩu phần ăn khi pha với 240ml sữa không
béo thì hỗn hợp có 170 kcal

90

Calories*

9,3g

Protein*

3,25g

Chất Xơ*

21

vitamin &
Khoáng chất*

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1
Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)

Lưu ý: Trước khi bắt đầu chương trình giảm cân,
bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ. Một
chương trình giảm cân lành mạnh nên bao gồm
lượng calo vừa phải đưa vào cơ thể, chế độ dinh
dưỡng cân bằng và thể dục đều đặn.
* Hàm lượng được tính trên 1 khẩu phần
** Hộp chứa 22 khẩu phần

22

khẩu phần**

Chỉ số

đường huyết

thấp

9,3g

Protein*

90 kcal

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
14 | Herbalife Nutrition
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Sở thích của bạn là gì?

Hôm Nay Bạn Đã Dùng
Shake Chưa?

Không ai muốn ăn đi ăn lại một món mỗi ngày. Chính vì vậy, Herbalife Nutrition đưa ra
rất nhiều hương vị khác nhau để lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng độ thơm
ngon cho Shake bằng cách pha chế cùng các loại rau củ quả hoặc kết hợp với các
sản phẩm khác.

CÔNG THỨC
TRUYỀN THỐNG

CÔNG THỨC TĂNG CƯỜNG

2 muỗng Shake

Một số cách kết hợp:

Công thức truyền thống

+

+

2 muỗng

Sữa không béo,
thức uống thay sữa,
nước cùng với đá

Shake truyền thống
(Vani, Sô cô la, Dâu,
Bánh Quy & Kem và
Sô cô la Bạc Hà)

HƯƠNG VỊ KẾT HỢP

240 ml
Sữa không béo,

chế phẩm thức uống
thay sữa hoặc
sữa giàu protein
và đá

Công thức truyền thống

+

Các hương vị đặc trưng:
Trà thảo mộc cô đặc
Lô hội thảo mộc cô đặc

Bổ sung chất xơ
với Active Fiber,
Trái cây, Rau xanh

Chất béo
lành mạnh Bơ,
Đậu/lạc và Hạt

Bổ sung Protein với Bột Protein
Lưu ý:
Sản phẩm có chứa đậu nành và các chế
phẩm từ sữa.
Sản phẩm chứa thành phần có thể có biến
đổi gen.
Nên phối hợp dùng bột Protein với tập
luyện để kiểm soát cân nặng hiệu quả.

CÔNG THỨC GỢI Ý
HỖN HỢP GIÀU DINH DƯỠNG DƯA HẤU VÀ DÂU
Nguyên liệu:
2 thìa Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 Herbalife Nutrition,
hương Vani.
2 thìa bột Protein của Herbalife Nutrition.
1 (240ml) ly sữa không béo.
½ ly (70g) dâu.
½ ly (75g) lát dưa hấu.
4 lá bạc hà tươi (tùy theo).
4 viên đá.
Cách chế biến:
Cho tất cả nguyên liệu vào trong máy xay và xay
đến khi đá viên nhuyễn hoàn toàn.
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250

18g

42g

1.5g

CALORIES

CHẤT ĐẠM

BỘT ĐƯỜNG

CHẤT BÉO

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Lô Hội
Thảo Mộc Cô Đặc (Health
Supplement: Herbal Aloe Concentrate)
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà
Thảo Môc Cô Đặc - Hương Chanh
Tự Nhiên (Health Supplement:
Herbal Tea Concentrate - Lemon
Natural Flavor)
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Hỗn
Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương
Táo (Health Supplement: Active Fiber
Complex - Apple Flavor)
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Lô Hội
Thảo Mộc Cô Đặc (Health
Supplement: Herbal Aloe Concentrate)
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Sản Phẩm Bột Protein Giúp Xây Dựng Và Duy Trì Cơ Bắp Săn Chắc,
Có Thể Được Kết Hợp Sử Dụng Với

Thói Quen Tốt Cho Bạn

Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 Herbalife®

Xác Định Mục Tiêu Ngay Từ Hôm Nay
Đây là những chương trình kiểm soát cân nặng của chúng tôi. Thời gian và bữa ăn kèm theo
sẽ khác nhau dựa trên nhu cầu của mỗi cá nhân. Hãy tham khảo ý kiến của các Thành Viên
Độc Lập Herbalife Nutrition để biết thêm thông tin chi tiết.

Giúp Hỗ Trợ Tăng Cường Kiểm Soát Cơn Đói
Và Cung Cấp Năng Lượng Kéo Dài

GIẢM CÂN
BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA TỐI

DINH DƯỠNG
HÀNG NGÀY

Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt

Bột Protein
BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA TỐI

(Food For Special Dietary Uses: Personalized Protein Powder)

BỮA TỐI

Thành phần chính:
Protein Đậu Nành Phân Lập (93%) (Biến Đổi Gen)
Whey Protein Cô Đặc
Đối tượng sử dụng:
Phù hợp với người trưởng thành và người muốn tham
gia chương trình quản lý cân nặng lành mạnh. Đây
chính là một phần của chương trình quản lý cân nặng
bao gồm chế độ dinh dưỡng cân bằng và việc tập luyện
thể dục thường xuyên.
Hướng dẫn sử dụng:
1 thìa (1 phần ăn) cung cấp 5g protein. Dùng từ 1 đến 4
lần mỗi ngày. Có thể trộn với Hỗn Hợp Dinh Dưỡng
Công Thức 1 của Herbalife® hoặc pha với những loại
thực phẩm và đồ uống khác như ngũ cốc, sữa chua,
nước xốt và súp.

TĂNG CÂN
(Có thể bổ sung protein nhu nhu cầu)

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

Theo Giám đốc Bộ Phận Đào Tạo Dinh dưỡng Toàn Cầu, Chuyên gia Dinh Dưỡng
Susan Bowerman, protein shake có thể đem lại nhiều lợi ích hơn chỉ là cung cấp dinh
dưỡng cân bằng. Tạo thói quen sử dụng shake mỗi ngày có thể giúp bạn:
1. Xác định đúng lượng calo sử dụng.
2. Thêm được nhiều trái cây và rau vào chế độ.
3. Thiết lập được đúng thời gian biểu cho bữa ăn.
4. Kiểm soát được lượng ăn vào.
5. Tạo được bữa ăn tiện lợi và lành mạnh ngay cả khi di chuyển.
6. Tránh ăn bữa ăn nhanh hoặc ăn tiệm giàu calo.
Để biết thêm nhiều thông tin dinh dưỡng, xem trang DiscoverHerbalife.com
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TIPS

Susan Bowerman,
MS, RD, CSSD, FAND

Lưu ý:
Nên tham khảo ý kiến tư vấn
của chuyên gia dinh dưỡng
trước khi sử dụng. Sản phẩm
có chứa đậu nành sử dụng
công nghệ chuyển gen.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
Trụ sở chính: 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai,
Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Sản xuất tại Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Tăng Cường
Sức Đề Kháng Cho Cơ Thể
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2

Hỗ Trợ Bảo Vệ Tế Bào
Khỏi Các Tổn Thương Do Quá Trình
Ôxi Hóa Trong Giai Đoạn Lão Hóa

(Health Supplement: Formula 2 Multivitamin Complex)

Công dụng:
Hỗ trợ cung cấp các vitamin và khoáng chất
hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường
sức đề kháng cho cơ thể.

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Cell Activator

(Health Supplement: Cell Activator)

Có chứa:
• 12 Vitamin
• 9 khoáng chất thiết yếu
Đối tượng sử dụng:
Người trưởng thành cần bổ sung vitamin
và khoáng chất cho chế độ ăn hằng ngày.
Bạn nên sử dụng kết hợp với Hỗn Hợp
Dinh Dưỡng Công Thức 1 và Cell Activator
của Herbalife Nutrition.

9

KHOÁNG CHẤT
THIẾT YẾU

12

VITAMIN

Lưu ý:
- Sản phẩm có chứa các thành phần từ đậu nành và lúa mỳ;
- Tai nạn do sử dụng quá liều các sản phẩm có chứa chất sắt là nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc tử vong đối
với trẻ em dưới 6 tuổi. Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em. Trong trường hợp sử dụng quá liều ngẫu nhiên, hãy gọi cho
bác sỹ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc ngay lập tức;
- Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Có chứa các thành phần:
• Axít Alpha Lipoic
• Trans-resveratrol
• Lô hội cô đặc tinh khiết
• Chiết xuất từ quả lựu và vỏ thông
Lưu ý:
Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai, cho
con bú, người có vấn đề về thận mãn tính,
hoặc tiểu đường lệ thuộc insulin. Sản phẩm có
chứa các thành phần từ đậu nành.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Tăng Cường Tác Dụng

Giảm Cân Lành Mạnh

Chống Ôxi Hóa
và Sự Tỉnh Táo

Tại Herbalife Nutrition, chúng tôi có danh mục sản phẩm đa dạng,
trong đó bao gồm những sản phẩm với các dưỡng chất thiết yếu,
giúp hỗ trợ chuyển hóa.

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Truyền Thống
Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Sản phẩm có chứa cafein. Bất
kỳ người nào, đặc biệt là trẻ em, phụ
nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ
cho con bú, nên tham khảo ý kiến tư
vấn của bác sỹ trước khi sử dụng.
Không dùng sản phẩm cho người
mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm.

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Original Flavor)

Thành phần chính: Chiết Xuất Trà Xanh (17,72%), Chiết
Xuất Trà Orange Pekoe (4,71%), Bột Cafein Tự Nhiên.
Thành phần khác: Maltodextrin, Hương Chanh Tự Nhiên,
Bột Hoa Dâm Bụt, Chiết Xuất Cây Hoa Cẩm Quỳ (Malva
Sylvestris), Chiết Xuất Hạt Bạch Đậu Khấu.
Hướng dẫn sử dụng: Pha ½ thìa (có thể tăng thêm hoặc bớt đi
tùy nhu cầu) Trà Thảo Mộc Cô Đặc với 180ml đến 240ml nước
nóng hoặc lạnh và thưởng thức. Dùng từ 1 đến 3 lần mỗi ngày.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Những Bước Đi Nhỏ Tạo Nên
Những Thành Công Lớn
Gập bụng
đạp xe
(Mỗi bên
16 lần)

Chùng chân
(mỗi bên
16 lần)

Hỗ Trợ Thanh Nhiệt

Giải Độc

Thực hiện những bài tập này
ít nhất 2 lần mỗi tuần để duy trì
sức khỏe và sự dẻo dai
Bạn bận rộn với công việc, gia đình và hàng
trăm nghìn việc không tên khác nhưng
không có nghĩa là bạn không thể theo đuổi
Lối sống Năng động & Lành mạnh. Thật dễ
dàng để thực hiện và duy trì những động tác
thể dục đơn giản này.

Gánh đùi
(16 lần)

Nâng tay
2 bên
(16 lần)
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Cell-U-Loss®
Tư thế
tạo cầu
(16 lần)

(*) Xem phần Thực phẩm bổ sung, Công dụng, Lưu ý ở trang 12-13 để biết thông tin
(**) Xem trang 20-21
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Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Không dùng sản phẩm cho
người mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào của sản phẩm.
Sản phẩm chứa các thành phần từ
đậu nành.

(Health Supplement: Cell-U-Loss®)

Thành phần có chứa:
Chiết xuất từ Râu Ngô.
Chiết xuất từ Cây
Mùi Tây.
Chiết xuất từ Lá Bồ
Công Anh.
Chiết xuất từ Rễ
Măng Tây.

Và các khoáng chất:
Kali, Natri, Canxi và Magiê
Hướng dẫn sử dụng:
Mỗi lần dùng 1 viên, ngày 3
lần cùng với các bữa ăn
trong ngày
Đối tượng sử dụng:
Người trưởng thành

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Hệ Tim Mạch

Khỏe Mạnh

Giúp Hỗ Trợ Duy Trì Huyết Áp Ổn Định Và

Hỗ Trợ Sức Khỏe
Hệ Tim Mạch

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Herbalifeline

Niteworks®

®

Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Sản phẩm có chứa các thành
phần từ cá và đậu nành.
Không dùng sản phẩm cho người
mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm.

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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(Health Supplement: Herbalifeline®)

(Health Supplement: Niteworks®)

Có chứa các thành phần:
Dầu Cá cung cấp Axít Béo Omega-3 (EPA và DHA).
Vitamin E.
Đối tượng sử dụng:
Người trưởng thành.

Niteworks chứa hỗn hợp L-Arginine, L-Citrulline, giàu các
chất chống ôxi hóa như Vitamin E, Vitamin C cùng Axít
Folic và Chiết Xuất Lemon Balm. Sản phẩm hỗ trợ duy trì
huyết áp ổn định và sức khỏe hệ tim mạch.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh

Hướng dẫn sử dụng:
Mỗi lần dùng 1 viên, mỗi ngày dùng từ 2 đến 3 lần, tốt nhất
nên sử dụng kèm với bữa ăn.
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Giảm
Các Chứng Khó Tiêu
Tiêu Hóa Tốt
Để Tận Hưởng
Cuộc Sống

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc
(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate)

Trong thành phần có chứa:
• Chiết Xuất Chất Rắn Lô Hội.
• Chiết Xuất Bột Hoa Cúc La Mã.
• Nước Chanh Cô Đặc.

Giữ cho tiêu hóa khỏe mạnh
là một phần tất yếu để
bảo vệ sức khỏe toàn diện

Đối tượng sử dụng:
Người trưởng thành.
Hướng dẫn sử dụng:
Lắc đều trước khi sử dụng. Pha 3 nắp
(15 ml) sản phẩm với ½ ly (120 ml)
nước. Dùng từ 1 đến 2 lần mỗi ngày.
Để chuẩn bị 1 lít, pha ½ ly (120 ml)
sản phẩm với 1 lít nước. Để lạnh sau
khi mở hộp.

Lưu ý:
Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
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Bảo Vệ Sức Khỏe
Tiêu Hóa Đúng Cách

Bổ Sung Chất Xơ
Hỗ Trợ Giảm Táo Bón,
Tốt Cho Đường Ruột
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe:

Hỗn Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương Táo
(Health Supplement: Active Fiber Complex - Apple Flavor)

Có chứa các thành phần:
• Chất Xơ Mía Đường, Chất Xơ Từ
Đậu Nành, Chất Xơ Từ Cam Quýt
• Inulin
Hướng dẫn sử dụng:
Pha 1 thìa Active Fiber Complex với
240 ml nước hoặc tùy sở thích của
bạn. Dùng 1 - 2 lần một ngày.
Đối tượng sử dụng:
Người bị táo bón, người có chế độ ăn
ít chất xơ.

BẠN CÓ BIẾT?
Lượng chất xơ mỗi ngày được khuyến nghị là 25g cho phụ nữ
và 38g cho nam giới.
Hãy bổ sung đầy đủ lượng chất xơ để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa
của bản thân và gia đình nhé!
Nguồn: https://www.webmd.com/diet/eat-this-fiber-chart
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Lưu ý:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm;
Sản phẩm chứa thành phần đậu nành.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Xương Chắc Khỏe

Hỗ Trợ Tăng Cường

Hỗ Trợ Giảm Nguy Cơ
Loãng Xương Ở Người Lớn

Sức Khỏe Khớp

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Xtra-Cal Advanced

Joint Support Advanced

®

Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Không dùng sản phẩm cho
người mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào của sản phẩm.

(Health Supplement: Xtra-Cal® Advanced)

Sản phẩm có chứa:
Calci, Vitamin D3
Các khoáng chất: Magiê, Kẽm, Đồng, Mangan, Bo
Bột Củ Nghệ, Bột Tầm Xuân
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi lần dùng một viên cùng với các
bữa ăn, mỗi ngày dùng ba lần
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Không khuyên dùng cho trẻ
em, phụ nữ có thai hoặc đang trong
thời kỳ cho con bú.
Không dùng sản phẩm cho người
mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm.
Sản phẩm có chứa các thành phần
như cua, tôm và đậu nành.

(Health Supplement: Joint Support Advanced)

Sản phẩm có chứa:
Glucosamine
Chiết Xuất Từ Rễ Cây Hoàng Cầm
Một số khoáng chất khác: Selen, Mangan, Đồng
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi lần dùng 1 viên, ngày 2 lần cùng
với các bữa ăn trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành cần hỗ trợ cho
khớp khỏe mạnh.

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Giúp Bổ Sung Chất Điện Giải
Hỗ Trợ Bù Nước Cho Cơ Thể

Hỗ Trợ Tăng Cường

Sự Tỉnh Táo

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe
Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam
Thành phần có chứa:

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Các chất điện giải như Natri, Canxi, Kali, Magiê
Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin C
Hương Quýt Cam tự nhiên
Hướng dẫn sử dụng: Pha một gói với 480ml nước.
Dùng 1 đến 2 gói mỗi ngày
Đối tượng sử dụng: Vận động viên, người luyện tập
thể dục, thể thao

Thực phẩm này không phải là thuốc và
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Lưu ý: Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm
với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
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Trà N-R-G
Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Sản phẩm có chứa cafein. Bất
kỳ người nào, đặc biệt là trẻ em, phụ
nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ
cho con bú, nên tham khảo ý kiến tư
vấn bác sĩ trước khi sử dụng.
Không dùng sản phẩm cho người
mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm.

(Health Supplement: N-R-G Tea)

Sản phẩm có chứa:
Chiết Xuất Trà Orange Pekoe
Chiết Xuất Hạt Guarana
Bột cafein tự nhiên
Hướng dẫn sử dụng: Pha ½ thìa với 180ml nước nóng hoặc
nước lạnh và thường thức. Dùng 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
Khối lượng tịnh: 60g/hộp

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam - 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Tăng Cường

Thị Lực

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Ocular Defense
Thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh
Lưu ý: Không dùng sản phẩm cho
người mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào của sản phẩm

(Health Supplement: Ocular Defense)

Thành phần có chứa:
Lutein
Vitamin A,C và E
Kẽm
Chiết xuất Việt Quất Đen
Chiết xuất Hạt Nho

Hướng dẫn sử dụng: Uống
1 viên mỗi ngày. Không dùng
vượt quá hướng dẫn sử dụng.
Đối tượng sử dụng: Người
trưởng thành.

Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm bởi:
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
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Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

ImmuLift

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

ImmuLift

(Health Supplement: ImmuLift)

(Health supplement: ImmuLift)

Hỗ Trợ Tăng Cường

ImmuLift có chứa hệ dưỡng chất gồm kẽm,
vitamin C, vitamin D3 và nấm men EpiCor (sản
phẩm lên men từ nấm men Saccharomyces
cerevisiae) - đã được chứng minh lâm sàng,
giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Sức Đề Kháng

ImmuLift không những hỗ trợ bạn tăng cường
sức khỏe mà còn bổ sung thêm dưỡng chất cho
chế độ dinh dưỡng mỗi ngày.

Công Dụng:

Bổ sung kẽm, vitamin C, vitamin D3 và nấm
men EpiCor (sản phẩm lên men từ nấm men
Saccharomyces cerevisiae) giúp hỗ trợ chống
oxy hóa và tăng cường sức đề kháng.

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc nhẹ hộp trước mỗi lần sử dụng. Hòa 1
muỗng gạt (3,75 g) vào 240 ml các loại thức
uống sau: Nước Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc đã
pha, Trà Thảo Mộc Cô Đặc đã pha hoặc chỉ
cần pha với nước. Để cho kết quả tốt nhất,
khuấy kỹ hỗn hợp cho đến khi hòa tan hoàn
toàn. Dùng mỗi ngày 1 lần. Màu sắc của sản
phẩm có thể thay đổi do đặc tính của thành
phần EpiCor.

Đối tượng sử dụng:

Người có sức đề kháng kém; người có nhu cầu
bổ sung kẽm, vitamin C và vitamin D3.

Lưu ý:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ
thành phần nào của sản phẩm.

ImmuLift giúp bạn tăng cường sức khỏe và bổ sung
dưỡng chất cho chế độ dinh dưỡng mỗi ngày
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Xuất xứ: Hoa Kỳ - Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
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Bảo quản:

Thông Tin Dinh Dưỡng
Khẩu phần: 3,75 g
Số khẩu phần trong mỗi hộp: 30
Giá trị dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần

% RNI(*)

Calo

12,16 kcal

†

Kẽm

20,8 mg

578 %

Vitamin C

375 mg

536 %

12,5 mcg

125 %

0,13 g

†

0g

†

Chất xơ

0,05 g

†

Carbohydrat

2,91 g

†

Natri

3,76 mg

†

Kali

33,02 mg

†

Vitamin D3
Protein
Chất béo

(*) Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng Việt Nam ban hành kèm
theo Thông tư 43/2014/TT-BYT, tính toán dựa trên khuyến nghị nhu
cầu dành cho người trưởng thành.
(†) RNI: Việt Nam không thiết lập.
THÀNH PHẦN CHÍNH: Sản phẩm lên men từ nấm men
Saccharomyces cerevisiae (Nấm Men EpiCor), Acid Ascorbic, Kẽm
Citrat Dihydrat, Cholecalciferol.
THÀNH PHẦN KHÁC: Maltodextrin, Hương Chanh Mật Ong Và Gừng
Tự Nhiên, Sucralose (Chất tạo ngọt).

Để nơi khô thoáng, nhiệt độ từ 20-300C. Đóng
chặt nắp sau mỗi lần sử dụng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
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Hỗ Trợ Sức Khỏe
Cho Mái Tóc Và Làn Da
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thức Uống Dạng Bột
Beauty Powder Drink - Hương Cam
(Health supplement: Beauty Powder Drink - Orange flavor)

Hãy Nuông
Chiều Làn Da
Những người sở hữu làn da đẹp sẽ luôn có những
Thói Quen Lành Mạnh hàng Ngày. Làn da là bộ phận lớn
nhất của cơ thể, và cần được chúng ta sự chăm sóc vỗ về
đúng cách mỗi ngày. Bạn nên chăm sóc da cả bên
trong lẫn bên ngoài Đều Đặn Và Thường Xuyên Mỗi Ngày.
Từ đó, cho dù thời tiết có nắng mưa gió bụi, ô nhiễm
thất thường, tình trạng lão hóatự nhiên có đến thì làn da
bạn vẫn luôn được Bảo Vệ và Nuông Chiều.

Công dụng:
• Chứa các dưỡng chất cần thiết cho việc hỗ trợ duy trì sức khỏe của tóc, móng và làn da
• Hỗ trợ phục hồi làn da và chống lại các dấu hiệu lão hóa
Có chứa các thành phần:
• Collagen thủy phân (có nguồn gốc từ cá)
• Coenzym Q10
• Chiết xuất nhân sâm
• Vitamin và khoáng chất thiết yếu
Đối tượng sử dụng:
Người trưởng thành

Lưu ý:
Sản phẩm có chứa thành phần từ cá
Thực phẩm này không phải là thuốc và
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM
26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất xứ: Hoa Kỳ
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Tóc trông

BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN

Chắc Khỏe Hơn
Óng Mượt Hơn

SỞ HỮU TÓC ĐẸP
Tránh ánh nắng trực tiếp

Chỉ sau 1 lần dùng

Ánh nắng mặt trời không chỉ gây tổn hại làn da mà còn khiến tóc bạn ngày một
xấu đi. Để bảo vệ tóc, đừng quên che chắn tóc hoặc đội mũ khi đi dưới ánh nắng
trực tiếp.

Hạn chế lạm dụng hóa chất tạo kiểu tóc

Việc thường xuyên sử dụng các hóa chất để tạo kiểu tóc như uốn, ép, nhuộm, tẩy
tóc sẽ làm cho tóc bị hư tổn và gây hại. Hạn chế nhuộm tóc cùng lúc với việc uốn
duỗi (nên cách nhau từ 4-6 tuần cho mỗi công đoạn).

Tìm hiểu thành phần sản phẩm

Bạn cần tránh các sản phẩm có chứa sulfate và paraben. Những chất này làm
suy giảm nang tóc, khiến tóc trở nên mỏng, giảm đi độ phồng, và có thể ảnh
hưởng đến sức khỏe.

Dầu gội và Dầu xả

Lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Bạn nên ưu tiên dùng các loại dầu gội và dầu xả có thành phần từ nhiên nhiên
để tránh làm mất đi lượng dầu tự nhiên của tóc, giúp tóc trở nên chắc khỏe và
óng mượt hơn nhờ được cung cấp những dưỡng chất thiết yếu từ sâu bên trong.

MỚI! Herbal Aloe Strengthening
Shampoo & Conditioner

Bộ sản phẩm có chứa các protein siêu nhỏ từ
thực vật đã được chứng minh giúp tóc giảm hư tổn,
đồng thời giúp tóc óng mượt chỉ sau một lần sử dụng*

Bảo vệ màu
tóc nhuộm

Giảm gãy rụng
đến 90%*

Không paraben, sulfate
& chất tạo màu

(*) Khi sử dụng đồng thời Bộ Dầu gội và Dầu xả Herbal Aloe Strengthening Shampoo
& Conditioner trên tóc hư tổn đã cho thấy giảm 90% số lượng sợi tóc gãy rụng so
với khi không sử dụng trong thử nghiệm Combing.
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Nguồn: https://discovergoodnutrition.com/
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Điện Thoại: 028.3827 9191 | Fax: 028.3827 9292
Xuất Xứ: Hoa Kỳ
Giấy Xác Nhận Nội Dung Quảng Cáo số: 45/2020/XNQC-YTHCM

Tìm Hiểu Về Các Nguyên Liệu
Bạn có thể là đã nghe về lô hội, trà đen và canxi, nhưng còn về những nguyên liệu khác
như guarana, cyanocobalamin (Vitamin B12) hay biotin?
Chúng tôi muốn bạn biết được chính xác những nguyên liệu chính trong các sản phẩm
của Herbalife Nutrition là gì, do vậy bạn có thể kiểm tra chúng bất cứ khi nào nếu muốn.

LÔ HỘI
Là một cây mọng nước thuộc
họ Lily, có tác dụng hỗ trợ
hoạt động của dạ dày và
sức khỏe tiêu hóa khi được
sử dụng theo đường uống.
VITAMIN C
Duy trì chức năng bình thường
của hệ miễn dịch, quá trình
chuyển hóa năng lượng, chức
năng bình thường của hệ
thần kinh, bảo vệ tế bào khỏi
tác động của quá trình oxy
hóa và giảm mệt mỏi. Ngoài
ra, Vitamin C còn giúp tăng
hấp thu sắt.
TRÀ ĐEN
Trà có vị khói với tác dụng
chống oxy hóa đầy đủ có tên
khoa học là Camellia sinensis.
Thành phần của nó gồm có
các dưỡng chất oxy hóa từ
thực vật giúp ngăn sự phá
hủy của các gốc tự do. Ngoài
ra, caffein trong trà đen giúp
tăng cường năng lượng.
BIOTIN
Hỗ trợ sự phát triển của mô
người mẹ trong quá trình
mang thai, giúp cho quá
trình tạo máu, chuyển hóa

homocystein bình thường,
giảm mệt mỏi và duy trì
chức năng bình thường
của hệ miễn dịch.
CANXI
Góp phần trong quá trình
chuyển hóa năng lượng,
duy trì chức năng bình thường
của cơ và xương, răng.
VITAMIN D
Góp phần duy trì nồng độ canxi
huyết, duy trì chức năng bình
thường của cơ, hệ miễn dịch và
quá trình hấp thu/ tiêu thụ canxi
và photpho...
CHOLINE
Giúp duy trì chức năng
bình thường của gan.
ĐỒNG
Hỗ trợ quá trình chuyển hóa
năng lượng, hệ thần kinh và
vận chuyển sắt trong cơ thể,
góp phần tạo sắc tố ở da và
tóc, hỗ trợ chức năng miễn
dịch và bảo vệ tế bào trách
khỏi quá trình oxy hóa.
VITAMIN B12
Giúp cho quá trình chuyển hóa
năng lượng, chức năng của hệ

thần kinh, quá trình tạo hồng
cầu và giảm mệt mỏi.
SẮT
Bảo vệ tế bào khỏi quá trình
chống oxy hóa. Vai trò trong
chức năng nhận thức, quá
trình chuyển hóa năng lượng,
chức năng của hồng cầu và
hemoglobin, quá trình vận
chuyển oxy trong cơ thể,
giảm mệt mỏi và hỗ trợ
chức năng miễn dịch.
FOLATE
Vai trò trong sự phát triển
của mô của quá trình mang
thai, tạo máu, chuyển hóa
homocystein, giảm mệt mỏi
và hỗ trợ chức năng miễn dịch.
FRUCTOSE
Là một loại đường có chỉ
số glycemic thấp, vị ngọt
tự nhiên, thường tìm thấy trong
trái cây.
TRÀ XANH
Là loại trà có vị cây cỏ tự nhiên,
lá trà không áp dụng quá trình
oxy hóa (lên men), có tên khoa
học là Camellia sinensis. Nó
chứa caffein. Ngoài ra trong
trà xanh còn có các dưỡng

Nguồn: Bộ y tế, Viện Dinh dưỡng, “Nhu cầu Dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học, 2016
Dietary Reference Intake for Japan (2020). Ministry of Health, Labour and Welfare.
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chất thực vật có tính chống
oxy hóa cao hỗ trợ quá trình
phá hủy của các gốc tự do.
GUARANA
Là một loại cây vùng Nam Mỹ
chứa caffein giúp tăng cường
sự tỉnh táo một cách từ từ.
IOD
Hỗ trợ chức năng nhận thức
bình thường, quá trình chuyển
hóa năng lượng, chức năng
của hệ thần kinh, duy trì chức
năng bình thường của da,
sản xuất hóc môn tuyến giáp
và chức năng của tuyến giáp.
MAGIE
Góp phần duy trì chức năng hệ
thần kinh, cơ, tổng hợp protein
và chức năng của xương và
răng.
MALTODEXTRIN
Là chất làm ngọt dễ tiêu hóa,
hấp thu nhanh giống như
glucose.
NIACIN
Có vai trò trong chuyển hóa
năng lượng, duy trì chức năng
của hệ thần kinh, da và giảm
mệt mỏi.
TRÀ ORANGE PEKOE
Là một loại trà đen với thành
phần là các chất chống oxy
hóa, giúp tránh khỏi quá trình
phá hủy của các gốc tự do.
Nó cũng giải phóng cafein,
giúp tăng cường năng lượng.

VITAMIN B5
Có vai trò trong chuyển hóa
năng lượng, giảm mệt mỏi và
duy trì chức năng nhận thức
bình thường.

cơ bắp và tế bào, bao gồm
nhiều loại axit amin thiết yếu
như có trong whey hoặc trong
trứng, và nhiều hơn trong thịt
bò và thịt gà.

PHỐT PHO
Có vai trò trong duy trì chức
năng của màng tế bào, xương
và răng.

VITAMIN B1
Có vai trò trong duy trì chức
năng chuyển hóa năng lượng,
chức năng của hệ thần kinh
và tim.

KALI
Có vai trò trong duy trì chức
năng của hệ thần kinh, hệ cơ
và duy trì huyết áp.
VITAMIN B6
Có vai trò trong chuyển hóa
năng lượng, chức năng của hệ
thần kinh, hệ miễn dịch, điều
hòa hoạt động của nội tiết tố
và giảm mệt mỏi.
VITAMIN B2
Góp phần duy trì chức năng
chuyển hóa năng lượng,
hệ thần kinh, tế bào hồng cầu,
da, khả năng nhìn, chuyển
hóa sắt, bảo vệ tế bào khỏi
quá trình oxy hóa và giảm
mệt mỏi.
SELEN
Có vai trò trong duy trì chức
năng bình thường của tóc và
móng, hệ miễn dịch, bảo vệ tế
bào khỏi quá trình oxy hóa và
duy trì chức năng tuyến giáp.
PROTEIN ĐẬU NÀNH
PHÂN LẬP
Là một protein thực vật chứa
tất cả các axit amin thiết yếu
cần thiết cho quá trình xây dựng

VITAMIN A
Góp phần duy trì chức năng
của quá trình chuyển hóa sắt,
chức năng của da, khả năng
nhìn và hệ miễn dịch.
KẼM
Có vai trò trong chuyển hóa
bột đường, chức năng nhận
thức, hoạt động của xương,
da, tóc và móng, khả năng
nhìn, bảo vệ tế bào khỏi quá
trình oxy hóa, góp phần duy trì
chức năng của hệ miễn dịch,
quá trình sinh sản, quá trình
chuyển hóa của các axit béo
và chuyển hóa các vi dưỡng
chất đa lượng.
MANGAN
Hỗ trợ duy trì sức khỏe xương
bình thường và bảo vệ tế bào
khỏi sự mất cân bằng do
tình trạng oxy hóa.
GUARANA
Là một loại cây vùng Nam Mỹ
chứa caffein giúp tăng cường
sự tỉnh táo một cách từ từ.
VITAMIN E
Bảo vệ tế bào khỏi sự mất
cân bằng do tình trạng oxy hóa.
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