
CỐM DINH DƯỠNG CHÙM NGÂY 100% 

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.   

Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt cho: Trẻ biếng ăn, ốm vặt, bị táo bón dài ngày; Người bị suy 

nhược cơ thể; Giúp tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh; Người ăn kiêng do tiểu đường, mỡ máu cao, huyết 

áp cao và người ăn chay. 

Công dụng:  

Đối với người táo bón: Protein thực vật trong Cốm cung cấp các axit amin thiết yếu làm nhiên liệu 

cho các hoạt động tiêu hóa và hấp thu ở ruột. Cụ thể, histidine giúp tăng tiết dịch tiêu hóa; Arginine điều 

hòa tuần hoàn và tham gia bảo vệ và sửa chữa các tế bào tổn thương ở nhu mô ruột; Valin, leucin, lysin 

cải thiện chức năng hấp thu và tạo cảm giác thèm ăn. Không chỉ thế, chất xơ trong Cốm là chất nhuận 

tràng hiệu quả, tạo môi trường cho hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, làm mềm bã thải. Hoạt 

động tương hỗ giữa axid amin trong protein và chất xơ trong Cốm giúp ngăn ngừa và điều trị táo 

bón hiệu quả.  

Đối với trẻ biếng ăn: Acid amin và các vitamin trong Cốm thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn thông 

qua hoạt động của các enzyme, giúp bé tiêu hóa nhanh hơn và hấp thu tốt hơn. Kết hợp với khả năng 

kích thích cảm giác thèm ăn của lysin, bé sẽ có nhu cầu lớn hơn về năng lượng và thực phẩm, khiến bé 

ăn nhiều và ngon miệng hơn.  

Đối với người ốm vặt: Vitamin tham gia vào quá trình tạo và tăng sinh kháng thể, tăng cường hệ 

miễn dịch. Các kháng thể giúp tiêu diệt và loại trừ các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus... Số lượng 

kháng thể gia tăng đồng nghĩa với việc tăng sức đề kháng của bé, hạn chế tối đa ốm vặt. 

Đối với mẹ sau sinh: Cốm bổ sung các vi chất thiết yếu bị thiếu hụt sau quá trình mang thai, như 

magie, canxi, kali, sắt, phospho. Đặc biệt, valin trong Cốm hoạt động trong tuyến sữa, tăng cường trao 

đổi chất tế bào, giúp tăng lượng tiết sữa và chất lượng sữa. 

Đối với người suy nhược cơ thể, và người ăn kiêng do các bệnh lý (tiểu đường, mỡ máu, huyết áp 

cao) và người ăn chay: Do khẩu phần hạn chế, cơ thể thường mất cân bằng dinh dưỡng và trở nên suy 

nhược. Cốm chùm ngây là nguồn bổ sung protein, carbohydrate, lipid hiệu quả, cân đối để cung cấp năng 

lượng cho cơ thể hoạt động. Mặt khác, các vitamin và khoáng chất trong Cốm tham gia vào quá trình đào 

thải chất độc trong gan, giúp cơ thể cân bằng, khỏe mạnh.   

Cách dùng: Nhai cốm trực tiếp với 1 chút nước lọc.  

Trẻ em đang trong thời kỳ ăn dặm dùng tốt nhất bằng cách trộn cốm với bột, súp hoặc cháo ấm 

(không đun, nấu cốm với nhiệt độ cao để đảm bảo dinh dưỡng của sản phẩm). 

Người lớn: 1 - 2 thìa cà phê/ngày, chia 2 lần, dùng trước bữa ăn. Trẻ em < 10 tuổi dùng bằng ½ 

người lớn.  

Chú ý: Sử dụng đều hàng ngày mỗi đợt từ 2 - 3 tháng để cho hiệu quả tốt nhất.  

 Không sử dụng cho phụ nữ mang thai. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, xa tầm tay trẻ em. 

Hạn sử dụng: In trên bao bì 

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH VĂN HÓA ẨM THỰC CHAY VIỆT NAM 
VP giao dịch: Số 33, ngõ 91, Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hotline: 19002627 

 


