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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHÁCH HÀNG 

CỐM DINH DƯỠNG CHÙM NGÂY 100% 

TT VẤN ĐỀ NỘI DUNG GIẢI ĐÁP 

1.  Xuất xứ Việt Nam 

2.  Vùng nguyên 

liệu ở đâu 

Vùng nguyên liệu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thuộc Bộ KHCN, đã được nghiên 

cứu kỹ về thổ nhưỡng, có quy trình trồng và chăm bón khoa học, đảm bảo về chất lượng và sự ổn 

định của nguyên liệu (Nếu hỏi thêm: Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa....). 

3.  Sản phẩm có an 

toàn không 

Sản phẩm rất an toàn và thân thiện vì: 

1. Nguyên chất 100% từ cây chùm ngây, không pha trộn bất kì tạp chất nào khác. 

2. Toàn bộ các quy trình: Với quy trình kiểm soát nguồn nguyên liệu chặt chẽ và công nghệ 

tiên tiến đảm bảo sản phẩm tự nhiên 100% không có chất phụ gia. 

3. Được Bộ Y tế cấp xác nhận phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4.  Sản phẩm có 

phải là hữu cơ 

không 

Là sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ từ Chùm ngây được trồng tại vùng nguyên liệu được 

nghiên cứu và giám sát bởi Viện Nghiên cứu và phát triển vùng (Bộ Khoa học Công nghệ). 

Đảm bảo quá trình nhân giống sạch, đất trồng, nguồn nước và môi trường sạch, không sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác trong quá trình nuôi trồng và sản xuất.  
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5.  Sản phẩm có tác 

dụng phụ không 

Sản phẩm được sản xuất 100% từ chùm ngây, không chứa phụ gia, rất thân thiện với con người.  

Trong quá trình phân phối sản phẩm cũng như trong các báo cáo khoa học trên thế giới chưa ghi 

nhận tác dụng phụ khi sử dụng chùm ngây (khi mới sử dụng, tuỳ cơ địa của từng người sẽ có một 

số biểu hiện thay đổi khác nhau).  

6.  Sản phẩm có 

bán ở hiệu thuốc 

không 

ITP đã có kế hoạch bán trong hiệu thuốc vào thời gian tới. 

Hiện tại, anh/chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm có thể đặt hàng online qua trang web 

http://www.itppharma.com hoặc fanpage http://www.facebook.com/itppharma của ITP Pharma. Hoặc 

qua số hotline 19002627. 

7.  Sản phẩm đắt 

quá 

Thực ra nếu xem xét kỹ hơn thì anh/chị sẽ thấy Cốm không hề đắt so với những giá trị mà 

anh/chị nhận được: 

1. Với trẻ em: Trung bình, anh/chị chỉ cần chi khoảng 7.500/1 ngày sử dụng, tương đương 1 

hộp sữa tươi, nhưng con anh/chị được cung cấp đầy đủ và cân bằng 25 chất thiết yếu, giải 

quyết các vấn đề bé thường gặp, giúp bé khỏe mạnh. Anh/chị sẽ không tốn kém thời gian 

và tiền triệu đưa con đi khám bệnh, mua thuốc, không phải mệt mỏi, nghỉ làm chăm con 

ốm nữa. 

2. Với  người lớn: Trung bình, anh/chị chỉ cần chi khoảng 18.000/ngày sử dụng, rẻ hơn 1 

tách cafe, anh/chị sẽ cảm thấy cơ thể luôn khỏe khoắn, năng động, tinh thần thư thái để 
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làm việc trong cả ngày dài. Ngoài ra, với 25 chất thiết yếu và cân bằng, Cốm chùm ngây 

100% giúp anh/chị đào thải độc tố, ngăn ngừa lão hóa và bệnh tật.   

Trong khi như em quan sát thấy, người lớn khi bị ốm bệnh thì phải tiêu tốn hàng chục 

triệu cho chi phí bệnh viện, thuốc men mà chưa chắc đã khỏi. 

Đến đây, chắc hẳn anh/chị có thể thấy được giá trị của Cốm với sức khỏe là rất lớn và đây là một 

khoản đầu tư hợp lý và thông minh cho sức khỏe của mình. 

8.  Dùng bao lâu thì 

hiệu quả 

1. Với vấn đề táo bón: Sẽ được cải thiện rõ rệt trong vòng 1 – 2 tuần. Tuy nhiên, thời gian 

nhanh hay chậm còn tùy vào mức độ táo bón hiện tại, thói quen sinh hoạt. Khi sử dụng 

Cốm thì nên kết hợp chế độ ăn và vận động hợp lý. 

2. Với vấn đề chán ăn, biếng ăn: khẩu vị bắt đầu cải thiện sau 1 – 2 tuần sử dụng. 

3. Với vấn đề ốm vặt ở trẻ em: Giảm tình trạng ốm vặt sau 1 tháng sử dụng. 

4. Với vấn đề gầy ở người lớn, chậm tăng cân hoặc đứng cân ở trẻ em: Tăng cân tốt ngay 

trong tháng đầu sử dụng: Trẻ em tăng 0,3 – 1 kg, người lớn tăng 1-3 kg. 

5. Với vấn đề da, vóc dáng của phụ nữ sau sinh: Làm đẹp da, chuyển hóa mỡ thừa, thon gọn 

cơ thể sau 3 tháng sử dụng. 

9.  Có cam kết khỏi 

bệnh không 

Sản phẩm không phải là thuốc, mà là sản phẩm bổ sung hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, do đó không 

điều trị bệnh tức thời như thuốc. Tuy vậy, nếu anh/chị sử dụng Cốm liên tục, đều đặn trong 2-3 
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tháng, cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, hỗ trợ các cơ quan thực hiện chức năng hiệu 

quả, thì cơ thể anh/chị dần dần được tăng cường và ngày càng khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật.  

10.  Có cần dùng 

thêm các thuốc 

khác không 

Cốm chùm ngây không phải là thuốc mà là thực phẩm bổ sung, giúp tăng cường sức khoẻ tốt cho 

tất cả mọi người. (Nếu dùng thuốc phải theo chỉ định của Bác sỹ). 

11.  Nếu dùng 2-3 

tháng không 

hiệu quả thì sao 

Nếu anh/chị sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn, kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp 

lý, bên em cam kết anh/chị sẽ có được những kết quả như mong muốn. Anh/chị có thể liên hệ tới 

bộ phận Tư vấn của công ty để được chăm sóc và biết thêm thông tin bất cứ lúc nào.  

12.  Nếu dùng có 

vấn đề gì thì 

phản ánh ở đâu 

Sản phẩm của ITP hiện chưa có bất cứ phản hồi tiêu cực nào nên anh/chị hoàn toàn yên tâm để 

sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, anh/chị có bất cứ thắc mắc hoặc vấn đề gì, anh/chị 

có thể phản ánh qua hotline 1900 2627 hoặc trực tiếp tại văn phòng giao dịch số 33, ngõ 91, phố 

Trần Duy Hưng, Hà Nội. 

13.  Tại sao lại dùng 

được cho trẻ em  

Sản phẩm sử dụng được cho trẻ em do: 

1. Nguyên chất 100% từ cây chùm ngây – loài cây được Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng để 

chống lại nạn suy dinh dưỡng tại các nước kém phát triển trong suốt thời gian qua. 

2. Chùm ngây là một loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất thiên nhiên và dễ thích ứng 

với cơ thể. Trẻ em cần nhiều dinh dưỡng để phát triển trong giai đoạn đầu đời, sản phẩm 
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cung cấp 25 chất thiết yếu: protein, chất xơ, nhiều vitamin, khoáng chất giúp trẻ phát triển 

khỏe mạnh và cân đối. 

14.  Đang mang thai 

có dùng được 

không 

Phụ nữ đang mang thai không nên sử dụng sản phẩm này. Do trong rễ chùm ngây có chứa các 

chất hóa học gọi là alkaloids có thể gây tác động tới tử cung của phụ nữ, khiến thai không bám 

vào được tử cung dẫn đến sảy thai. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tốt nhất không nên sử dụng sản 

phẩm.  

15.  Phụ nữa sau 

sinh có dùng 

được không 

Sản phẩm rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Với 25 chất thiết yếu và cân bằng cho cơ thể, Cốm: 

1. Giúp tăng lượng tiết sữa và tăng chất lượng sữa mẹ; 

2. Giúp cơ thể mẹ phục hồi nhanh chóng sau khi sinh; 

3. Giúp chuyển hóa mỡ thừa, làm săn chắc, thon gọn cơ thể; 

4. Giúp trẻ hóa và đẹp da. 

16.  Tại sao không 

thể dùng chùm 

ngây tươi quá 3 

lần/tuần mà có 

thể dùng Cốm 

mỗi ngày  

Vì khi ăn chùm ngây tươi không tính toán được lượng dinh dưỡng trong khẩu phần nên khi ăn 

nhiều bữa trong tuần có thể dẫn đến tiêu chảy. Đồng thời, khi bảo quản và chế biến không đúng 

cách cũng khiến hao hụt phần lớn chất dinh dưỡng. Trong khi đó, Cốm chùm ngây có hàm lượng 

dưỡng chất đã được tính toán và điều chỉnh theo nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày theo khuyến 

nghị của Bộ Y tế nên có thể sử dụng hàng ngày.  
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17.  Chùm ngây thực 

chất không có 

công dụng gì 

nhưng được thổi 

phồng công 

dụng như “thần 

dược”? 

Khoa học toàn cầu đã chứng minh được nhiều tác động tích cực của Chùm ngây đối với sức khỏe 

con người: Chùm ngây đứng trong top 10 loại cây tốt nhất cho sức khỏe con người. Các nghiên 

cứu khoa học trên thế giới về chùm ngây và công dụng của Chùm ngây đã được tiến hành từ rất 

lâu và đã có hàng nghìn bài báo khoa học quốc tế khẳng định chùm ngây có chứa 90 chất dinh 

dưỡng, đặc biệt giàu protein, vitamin và khoáng chất,... 

18.  Công nghệ sản 

xuất của ITP 

như thế nào? 

Công nghệ sản xuất tiên tiến, hệ thống máy móc hiện đại, máy nghiền của ITP được đặt thiết kế 

riêng và sản xuất tại nước ngoài nên đảm bảo không sinh nhiệt trong quá trình chế biến, nhờ đó 

giữ nguyên được những chất dinh dưỡng quý giá từ Chùm ngây. 

 


