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   THÔNG TIN SẢN PHẨM 

                          CỐM DINH DƯỠNG CHÙM NGÂY 100% 

   

STT CHỦ ĐỀ NỘI DUNG TƯ VẤN 

1. 
Sản phẩm Cốm dinh dưỡng chùm ngây 

  

2. 
Tính chất Nguyên chất 100% từ cây chùm ngây 

  

3. Dạng bào chế Dạng cốm, tan nhờ tác động của enzyme có trong nước bọt, không tan trong nước 

4. Thành phần 
Cốm dinh dưỡng Chùm ngây 100% là sự kết hợp hoàn hảo giữa bột và dịch chiết các bộ phận 

trọng điểm của Chùm ngây, đảm bảo giữ lại toàn vẹn những dưỡng chất quý giá từ tự nhiên.   

5. 
Công dụng 

1. Bổ sung các vitamin, khoáng chất, acid amin và protein thực vật. 

2. Hỗ trợ hồi phục sức khỏe và tăng cường thể trạng 

3. Cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa 

   

6. Sử dụng tốt cho 

1. Trẻ em biếng ăn, ốm vặt, táo bón dài ngày 

2. Người bị suy nhược cơ thể; Giúp tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh 

3. Người ăn kiêng do: tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp cao và người ăn chay 

7. 
Thời gian 

thẩm thấu 

1. Với trẻ em:  

 -   Trong 2 tuần đầu: Trẻ sẽ có cảm giác thèm ăn, ăn ngon, trẻ còi xương, suy dinh  

 dưỡng sẽ tăng cân tốt hơn trước đó.  

 -   Trong 3 tháng đầu: Ngoài việc cải thiện vấn đề ăn uống, hấp thu, cân nặng của  

 trẻ, vấn đề tiêu hóa được cải thiện rõ rệt, trẻ tiêu hóa tốt và có thể tăng cân ổn định hơn  
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-   Trong 6 tháng: Trẻ duy trì được chế độ ăn uống tích cực, cơ thể khỏe mạnh, tinh 

 

  

 thần vui vẻ, chiều cao, cân nặng của trẻ tăng rõ rệt. Trong giai đoạn từ tháng thứ  

 4 - 6 trẻ có thể tăng 1,5 kg trở lên.  

 -   Trẻ thừa cân béo phì: Cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng, phát triển cân đối  

 hơn, kiểm soát được cân nặng.  

     

  2. Với người lớn:  

   -   Trong 2 tuần đầu đã có thể cảm nhận được sự khác biệt: Thèm ăn, ăn ngon  

   miệng, cơ thể luôn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.  

   -   Dùng thường xuyên từ 2 - 3 tháng: Sức khỏe ngày càng cải thiện rõ nét hơn, sức đề  

   kháng tăng, ít ốm đau, bệnh tật dần được đẩy lùi, mỡ thừa được chuyển hóa giúp  

   cơ thể gọn gàng săn chắc...  

    

8. 
Liều lượng 

 sử dụng 

2 lần/ngày  

Trẻ em: ½ thìa café/ngày (tương đương 1g), chia 2 lần   

Người lớn: 1 – 2 thìa cafe/ngày (tương đương 2 – 4g), chia 2 lần  

Người ốm bệnh: 1-2  thìa cafe/ngày, chia 2 lần  

     

9. Hướng dẫn sử dụng 
1. Ăn trực tiếp trước ăn sáng, ăn trưa;  

2. Trộn cùng cháo, súp đã để hơi nguội.  

     



 

 
 

 
3 

 

10. 

 1.  Sản phẩm nguyên chất từ chùm ngây nên hoàn toàn tự nhiên và an toàn.  

Điểm khác biệt 

2. Hàm lượng chất dinh dưỡng vượt trội:  

 

-   Bảo toàn và lựa chọn được các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể: 

 

   

  Chứa 25 chất dinh dưỡng thiết yếu, cân bằng hợp lý cho cơ thể.  

   -   Chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, giúp cơ thể xây 

   dựng tế bào mới, thực hiện các phản ứng trao đổi chất tối ưu. 

   -   Có hàm lượng vi chất vượt trội 

   So với bột chùm ngây thông thường, Cốm có hàm lượng beta carotene gấp 17 

   lần, vitamin B3 gấp 4 lần, arginine gấp 787 lần, histidine gấp 698 lần, lysine gấp 

   565 lần, phenylalamin gấp 688 lần, methionine gấp 5 lần, threonine gấp 786 lần, 

   leucine gấp 381 lần, isoleucine gấp 1203 lần, valine gấp 900 lần, magie gấp 1,4 

   lần, kali gấp 1,2 lần, sắt gấp 1,2 lần, đồng gấp 25 lần, phospho gấp 1,3 lần… 

  3. Chứa các chất chống oxy hóa (Beta carotene, Vitamin E) bảo vệ và tăng cường hệ 

   thống miễn dịch bảo vệ cơ thể. 

  4. Chứa nhiều khoáng chất: Canxi, magie, photpho, đồng, sắt, kali. 

    

11. 

 1. Không cần dùng thêm sắt, canxi, kẽm, magie, vitamin A và E do cốm có chứa đầy đủ 

Chế độ dinh  các chất đó. 

dưỡng hỗ trợ khác 2. Duy trì sử dụng cùng chế độ ăn hợp lý với nhóm tinh bột, đạm, dầu, rau củ, quả. 

 3. Kết hợp chế độ luyện tập, vận động hợp lý. 
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12. Xuất xứ Việt Nam  

13. 
Văn phòng  

giao dịch 

Công ty CP Công nghệ và Dược phẩm quốc tế (ITP Pharma)  

Địa chỉ: Số 33, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 

 

Điện thoại: 1900 2627 

 

 

    

14. Vùng nguyên liệu Tại các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Yên Bái …  

15. 

 1. Giấy đăng ký kinh doanh CVC Việt Nam và ITP Pharma.  

 2. Giấy Chứng nhận An toàn thực phẩm.  

Giấy tờ pháp lý 3. Công bố chất lượng.  

 4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do.  

 5. Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng 2016.  

    

16. 

  Hộp 20g: 250 ngàn; Hộp 50g: 550 ngàn  

 1. Trẻ em: Trung bình, chi phí cho 1 ngày sử dụng của trẻ chỉ khoảng 7.500 đ (chỉ bằng  

  1 hộp sữa tươi), trong khi đó trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể,  

Giá cả  giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, hạn chế tình trạng  

  ốm đau, bệnh tật.  

 2. Người lớn: Chi phí khoảng 18.000/ngày sử dụng (rẻ hơn chi phí 1 tách cafe),  

  giúp cơ thể được cung cấp đủ vi chất, luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.  
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