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Công ty Cổ Phần Giải Pháp Sức Khoẻ và Sắc Đẹp Thành Lộc là nhà phát triển sản 
phẩm, nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm sức khỏe dinh dưỡng chất 
lượng dành cho thị trường Việt nam (Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ). Các dòng sản phẩm có nguồn gốc uy 
tín, chất lượng cao được sản xuất và nhập từ các thị trường tiên tiến như Hàn Quốc 
(Korea), Nhật bản (Japan), Hoa Kỳ (USA), Úc Châu (Australia).

Đồng thời, Thành Lộc (THL) đang tập trung vào phát triển và chuyển giao các 
dòng sản phẩm mới dựa trên nền tảng áp dụng những tiến bộ, và thành tựu nghiên 
cứu từ các trung tâm khoa học, các viện nghiên cứu danh tiếng nhằm phục vụ nhu 
cầu sức khoẻ tốt và một cuộc sống chất lượng của người bệnh cũng như cộng đồng 

CHÚNG TÔI LÀ AI

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?
THL nỗ lực mang tới giá trị sức khỏe tốt hơn và tương lai phong phú, tươi sáng hơn 
cho mọi người trên khắp Việt Nam thông qua việc cung cấp những giải pháp uống 
khoa học, những sản phẩm được cấp sáng chế từ tiến bộ mới hàng đầu trong y học 
và dinh dưỡng.
Một cuộc sống lâu dài với sức khỏe tốt của con người là mục tiêu hàng đầu và xuyên 
suốt con đường phát triển của THL.

Để mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn, sống khỏe hơn, THL tập trung vào các 
giải pháp ăn và uống cụ thể nhằm thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng cho một 
tương lai khỏe mạnh của mọi người. Chính vì vậy mọi hành động, việc làm của 
chúng tôi thực hiện là cải tiến giải pháp, thay đổi nhận thức để hướng đến, đảm bảo 
duy trì lối sống lành mạnh, tinh thần hạnh phúc hơn.

THL mở ra trung tâm giao dịch online Vitalog cũng đồng thời là mô hình thương 
hiệu trung tâm chăm sóc sức khoẻ tương lai mà ở đó, người bênh hoặc người dùng 
muốn đến để trải nghiệm việc ăn - uống cũng như các kiến thức giải pháp y khoa 
tốt nhất được phát triển và chuyển giao từ nước ngoài. Cùng với đó, THL hợp tác 
chuyên sâu với các nhóm bác sĩ, chuyên gia và các hãng chuyên môn hàng đầu Việt 
Nam và nước ngoài để mang lại những giá trị tuyệt vời cho sức khỏe cộng đồng. Đó 
là nguồn cảm hứng lớn lao giúp chúng tôi định hình con đường đi tiên phong của 
mình, nâng cao sức khỏe cho một cuộc sống lâu dài của con người.

TẦM NHÌN 2025 - 2030
THL phục vụ mọi nhu cầu của bệnh nhân, người tiêu dùng, mọi lúc mọi nơi, trải 
khắp thị trường Việt Nam. THL nhận được sự tin tưởng của xã hội và khách hàng 
thông qua các giá trị của mình. THL sẽ đạt được sự công nhận là trung tâm phân 
phối sản phẩm uy tín chất lượng top đầu Việt nam, là nơi đến tốt nhất tìm kiếm giải 
pháp ăn và uống cho sức khoẻ con người. 
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HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI

- VITALOG Online Shop - Health Notes
- VITALOG - Trung tâm giải pháp Sức khoẻ và Sắc Đẹp, 
- Chuyển giao công nghệ y sinh
- Import-Export/ Xuất nhập khẩu
- Health and beauty products distribution/ Sản phẩm cốt lỗi phân phối: 
Các chế phẩm Nhân sâm/ Hồng sâm Hàn Quốc (Nước, viên, hồng sâm nguyên củ)
Các chế phẩm đông trùng hạ thảo Hàn Quốc (Nước, viên, ...)
Các chế phẩm thảo dược khác như linh chi, mát gan Hovenia Dulcis …
Các chế phẩm dinh dưỡng và chức năng từ Fucoidan Nhật Bản, Nấm miễn dịch 
cauliflower mushroom Hàn Quốc, 
Các chủng loại Vitamin và bổ sung khác: Tảo Spirulina, Glucosamine, Ginkgo Biloba, 
β-glucan, Albumin, GH, B-complex, Canxi, Probiotic, Enzyme, …
- Overseas Trading Activities/ Hoạt động giao thương Kết nối

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

_ THL được thành lập bởi tinh thần sáng lập kiên định và mạnh mẽ của chủ đầu tư 
cùng các thành viên chiến lược.
_ Khát vọng mãnh liệt tạo lập một hệ thống chăm sóc dinh dưỡng, dược thảo và 
mang đến những giải pháp cấp tiến nhất phục vụ con người, cộng đồng.
_ Những phương pháp mới, công thức uống - ăn, những sản phẩm độc đáo, kết 
tinh giá trị được chứng nhận là giá trị cốt lõi nhất tạo niềm tin và uy tín cho thương 
hiệu của THL.
_ Những mối hợp tác, quan hệ liên kết chặt chẽ với các viện công nghệ, nhà sản 
xuất hàng đầu là một nền tảng giá trị vững bền.
_ Sự thích ứng nhanh và đổi mới của THL, những phẩm chất, năng lực riêng có giúp 
chúng tôi xây dựng một đường dẫn ổn định và tăng trưởng hàng năm.
_ Hệ thống phân phối khắp các tỉnh thành, đó chính là những bạn hàng, đại lý shop 
và nhà phân phối đã có mối quan hệ trao đổi hàng hoá sau nhiều năm.
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Các bước để đạt được tầm nhìn được đề ra trong chiến lược của chúng tôi: 
__ Chúng tôi tiếp tục tập trung vào Giá trị cốt lõi
__ Xây dựng đội ngũ con người có kỹ năng, chuyên môn và trình độ. 
__ Xây dựng mạng lưới liên kết và hợp tác toàn diện với nhóm đối tác chiến lược
__ Nghiên cứu và phát triển (R & D) chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam.
__ Tạo ra hiệu suất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận trong từng năm hoạt động
__ Phục vụ sức khoẻ toàn diện của cộng đồng trong bất kỳ chặng đường nào.

***Những mục tiêu này được xem xét và đánh giá thường xuyên sẽ giúp chúng tôi 
tiến tới tầm nhìn mong muốn đạt được trong giai đoạn 2025 – 2030.

LỘ TRÌNH CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

DINH DƯỠNG TỪ NHỮNG MẦM CỦA THIÊN NHIÊN
BAN TẶNG

VĂN HOÁ LÀM VIỆC 

THL thực hiện sứ mệnh phát triển vì sức khoẻ cộng đồng làm nền tảng xây dựng 
những giá trị cốt lõi đội ngũ của mình, vì vậy bằng tất cả tâm huyết và cam kết 
mạnh mẽ, THL sẽ tạo ra môi trường kinh doanh và làm việc hợp tác, giúp đỡ, cởi mở, 
công bằng và trung thực. Niềm tin tưởng tạo ra không chỉ ở khách hàng của mình, 
mà ở ngay chính đội ngũ con người đang có. Toàn bộ hành động của THL đều dựa 
trên những tinh thần, thái độ và khả năng của đội ngũ nhân sự. Ở đó, những chuẩn 
mực đạo đức, quy tắc ứng xử cộng đồng không chỉ được đề cao mà bằng cả sự cam 
kết. Điều này chính là sức mạnh được nén chặt của chiếc lò xo giúp tạo bật danh 
tiếng, uy tín của THL.

Mỗi hành động, việc làm, thái độ, lời nói, cách ứng xử ... của mỗi con người THL đều 
phải thể hiện hình ảnh, giá trị tốt đẹp cho THL. Chúng ta tạo ra bầu không khí làm 
việc đạt kết quả thực tế trên tinh thần dựng xây, cống hiến và vượt khó. Những cam 
kết chúng ta đặt ra đều được bảo đảm tuân thủ, làm theo và duy trì mục tiêu đến 
cùng. Đề cao tinh thần cam kết này, chúng ta chấp nhận mọi khung xử lý, xử phạt 
và nhận trách nhiệm cao nhất trong công việc khi có bất kỳ lỗi vi phạm hoặc xảy ra 
những sai sót. Tuy nhiên, hãy làm hết mình, cẩn trọng và suy xét trước mọi việc làm, 
hành động và lời nói tránh những tổn thất cho uy tín, thương hiệu và lợi ích THL.
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CƠ HỘI KINH DOANH VỚI THL
THL đem đến một cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng sản phẩm sức 
khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng với thu nhập toàn thời gian hoặc bán thời gian. Các 
cộng tác viên và nhân viên xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững và thành công 
với khách hàng trung thành sử dụng các sản phẩm sức khỏe của THL.

Ở THL, chúng tôi tin tưởng vào việc xác định, xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ 
đối tác nhà phân phối lâu dài. THL tìm kiếm các đối tác phân phối đang hoạt động 
tốt, được thành lập và có nguồn lực phù hợp muốn phát triển doanh nghiệp của riêng 
cũng như chúng tôi muốn phát triển doanh nghiệp của mình.

Quan hệ đối tác của chúng tôi bắt đầu với danh mục các sản phẩm chất lượng cao, 
nổi tiếng và tiếp tục với một loạt các chương trình hỗ trợ để đảm bảo các đối tác phân 
phối của chúng tôi thành công trên thị trường tương ứng của họ. Nếu bạn hoặc công 
ty của bạn sẵn sàng đối mặt với thử thách và dành lấy phần thưởng đi kèm với việc 
trở thành đối tác nhà phân phối, vui lòng dành chút thời gian cùng trao đổi với chúng 
tôi.
Email: thepla@thlcorp.com.vn 
hoặc: ceo.thanhlocjsc@gmail.com

THL khi mang trong mình sứ mạng làm để vì con người, cải thiện sức khoẻ hàng ngày 
của mọi người, mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người, nên trách nhiệm 
được PHỤC VỤ bất kể bệnh nhân, hay người yếu thế nào khác cũng chính là trách 
nhiệm xã hội đầu tiên mà THL nêu rõ trong bất kể hoạt động nào.
THL đảm bảo tất cả những sản phẩm, những công việc mình làm kiên định một tiêu 
chuẩn uy tín, chất lượng và thương hiệu nổi bật. 
THL không thể tồn tại và vững bền nếu không có đội ngũ con người tham gia vào 
quá trình xây dựng THL, do đó, đảm bảo đời sống thu nhập, môi trường làm việc văn 
minh, và chế độ đãi ngộ xứng đáng chính là trách nhiệm xã hội THL phải làm song 
hành cùng quá trình phát triển.
THL thực hiện cam kết đồng hành cùng các tổ chức từ thiện trong việc nâng cao sức 
khoẻ vùng đồng bào khó khăn, những hộ gia đình hoàn cảnh, những trường hợp 
bệnh nhân hiểm nghèo.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Thanh Loc Health & Beauty Solutions JSC

Công ty TNHH Thành Lộc được thành lập dựa trên hướng đi chọn lựa sau giai đoạn 
phát triển mạnh mẽ của Quynh Thoan Topshop.

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và khả năng tập trung vào chuyên môn 
cao, cũng như tạo nền tảng đầu tư đột phá, Thành Lộc chuyển sang mô hình công ty 
cổ phần, nhờ có sự đồng hành của các cổ đông, các công ty đối tác cùng tham gia 
vào xây dựng và phát triển.

Quỳnh Thoan Topshop (QT) được hình thành tại Long Biên, Hà Nội. Ban đầu, QT 
Topshop hoạt động như là mô hình bán hàng nhập khẩu nhỏ lẻ theo kênh Air tuy 
nhiên lại rất linh hoạt, nhanh nhạy với nhiều các chủng loại sản phẩm đáp ứng như 
cầu rộng mở của các đối tượng khách hàng từ dễ đến khó tính, kén chọn và khắt khe 
nhất. Đây cũng là giai đoạn mở đầu và gặt hái được nhiều thành công vượt bậc trên 
nền tảng kho hàng phong phú tạo bước đi vững chắc để QT Topshop định hình được 
chính mình, đồng thời khát khao chinh phục những đỉnh cao hơn trong thị trường 
năng động như Việt Nam.
Từ những bước đi ban đầu như vậy, QT Topshop có hướng đi mới, tập trung vào 
chuyên sâu và chọn cho mình con đường kinh doanh chuyên nghiệp nhưng phải tạo 
ra sứ mạng phục vụ cộng đồng to lớn, tốt đẹp hơn, lâu bền hơn. Đó phải là : SỨC 
KHOẺ DÀI LÂU, VÀ TƯƠNG LAI PHONG PHÚ cho con người. Từ đây khát khao và 
ước vọng để QT Topshop chọn sứ mạng của mình hình thành rõ rệt, và thôi thúc 
thành lập doanh nghiệp bài bản.

2005

2020

2015
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THL đảm bảo rằng sản phẩm của THL cung cấp được sản xuất bởi những nhà sản 
xuất hàng đầu, công nghệ và trang thiết bị hiện đại, và đạt tiêu chuẩn quốc tế (GMP, 
HACCP, ISO22000, HALAL, FSSC22000), đảm bảo các yêu tố an toàn cho con 
người và thân thiện với môi trường.

Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng/ người tiêu dùng thông qua sự đầu tư 
nghiên cứu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được ứng dụng thành tựu khoa 
học cũng như công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Thiết lập qui trình và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chất lượng, cởi 
mở và cống hiến. 

Xây dựng hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng chặt chẽ, chuyên nghiệp, gắn 
bó và chia sẻ lợi ích cao nhất cho đối tác, khách hàng tạo nền tảng vững chắc cho 
một tương lai thịnh vượng chung.

Xây dựng văn hóa công ty vững mạnh, có sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau của đội 
ngũ con người THL.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA THL 



LỰA CHỌN ĐÚNG
ĐỂ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE

ĐỀ KHÁNG CHO CƠ THỂ



CHĂM LO CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH BẠN
CHẤT LƯỢNG: Chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm của THL cung cấp được sản xuất bởi 
những nhà sản xuất hàng đầu, công nghệ và trang thiết bị hiện đại, và đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, đảm bảo các yêu tố an toàn cho con người và và thân thiện với môi trường.

SỰ TIN CẬY: Lấy chuẩn mực mục tiêu phát triển của công ty là vì khách hàng, vì người sử 
dụng nên THL luôn đặt trách nhiệm, sự tận tâm, lòng trung thực và sự tin cậy lên cao nhất.

GIÁ TRỊ: Chúng tôi cung cấp giá trị sản phẩm thông qua chất lượng sử dụng, chức năng 
bổ trợ tối ưu, tính thẩm mỹ và kiểu dáng sản phẩm.

SỰ AN TOÀN: Là nhà cung cấp các chủng loại sản phẩm cho người sử dụng trên cơ thể 
nên các dòng sản phẩm của THL luôn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, thân 
thiện với môi trường. 



THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Vì thế, hãy bổ sung cho cơ thể bạn hàng ngày những nguồn enzyme diệu kỳ, từ những 
vitamin tươi sống, đến các loại hạt nguyên bản, các loại nấm miễn dịch thiên nhiên ban 
tặng, cùng những thảo dược phong phú xung quanh chúng ta.

Ai cũng muốn khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.



Sức khỏe của chúng ta được duy trì, tác động bởi chính những hoạt động nhỏ bé không 
đáng để ý hàng ngày. Ăn uống, bổ sung nước, vận động, nghỉ ngơi, giấc ngủ, trạng thái 
tinh thần, chỉ cần một trong các yêu tố trên phát sinh vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cả cơ 
thể chúng ta. Yếu tố giữ vai trò đảm nhận, duy trì các mối liên kết phức tạp trong cơ thể, 
đồng thời cũng là yếu tố quan trọng bất biến trong việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh 
chính là các enzyme diệu kỳ.

Hồng sâm có những hiệu quả to lớn đối 
với cơ thể đã được chứng minh và công 
nhận từ lâu, đó là: - Hồi phục cơ thể, 
giảm mệt mỏi, tăng cường khả năng 
miễn dịch, giúp tuần hoàn máu nhờ tác 
dụng ức chế kết tụ tiểu cầu, cải thiện trí 
nhớ, giúp phòng chống bệnh tiểu 
đường, tăng cường chức năng sinh lý 
nam giới, giảm thiểu rối loạn nội tiết tuổi 
tiền mãn kinh, và đặc biệt hồng sâm rất 
tốt làm trẻ hoá làn da, đẹp da.
Hãy hiểu biết về nhân sâm Cao Ly một 
cách chính xác:
_ Nhân sâm không gây nóng cho cơ thể,
_ Nhân sâm giúp làm hạ huyết áp,
_ Việc cho trẻ em uống nhân sâm có tác 
dụng tốt.

Nếu trong nhân sâm chỉ có khoảng 24 
loại Saponin thì trong hồng sâm có đến 
32 loại. Thành phần công dụng chủ yếu 
của hồng sâm chính là nhờ 30 loại Sapo-
nin (bạch sâm có 24 loại, hồng sâm có 32 
loại) được gọi tên chung là Ginsenoside. 

BỔ SUNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG!
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THL CUNG CẤP NHỮNG LOẠI THẢO DƯỢC QUÝ VÔ CÙNG 
HIỆU QUẢ CHO SỨC KHOẺ NHƯ: HỒNG SÂM, LINH CHI,
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO, VÀ ĐẶC BIỆT NẤM MIỄN DỊCH

CAULIFLOWER MUSHROOM

Hồng sâm được sản xuất bằng sự 
tận tâm của con người và công 
nghệ kỹ thuật, qui trình nghiêm 
ngặt: 
Nhân sâm đã được chọn được rửa 
sạch dưới áp suất cao.
Sau đó, nó được hấp trong một thời 
gian nhất định và ở nhiệt độ cài đặt 
trong các cơ sở tiên tiến.
Sau khoảng 3 tháng được lên men 
và sấy khô rồi được sấy khô lại dưới 
áp suất theo khuôn hình.
Sau đó được cắt mỏng để dễ ăn.

Khi bạn đang kiệt sức bởi cuộc 
sống hàng ngày và cần tăng cường 
năng lượng thì chỉ cần một miếng 
mứt sâm, một lát hồng sâm, hay 
một gói tinh chất nước sâm là đủ.

Sự khác biệt của hồng sâm mà THL tìm 
kiếm đó chính là được làm ra bởi các bậc 
thầy nhân sâm Hàn quốc.

Đặc điểm nổi bật khác biệt của nhân sâm, 
hồng sâm THL: 

• Không bị mềm nhũn ra ngay cả khi đun 
sôi sắc lại lần 2 hoặc sắc lần thứ 3 trong 
bình sắc thuốc.
• Ngay cả khi sắc cùng một lượng giống 
nhau thì nồng độ cũng đặc hơn nhiều so 
với nhân sâm nơi khác.
• Chỉ cần mở cửa phòng có đặt nhân sâm 
bên trong thì hương thơm cũng lan tỏa rất 
ngào ngạt.
• Phần thịt của nhân sâm rất chắc, nặng 
và mang lại công dụng rất ưu việt.

THL chọn lọc và hợp tác với các nhà 
sản xuất hồng sâm uy tín, thương 
hiệu xuất sắc tại Hàn Quốc từ những 
vùng Geumsan hay Punggi để phục 
vụ người dùng Việt Nam.
Chúng tôi tặng món quà là một 
ngày tràn đầy năng lượng trong 
cuộc sống của bạn.
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NẤM MIỄN DỊCH QUÝ HIẾM

Sản phẩm này là thực phẩm enzyme trải 
qua quá trình lên men vi khuẩn acid 
lactic để giúp hấp thụ tốt hơn các chất 
Beta glucan trong cơ thể chúng ta.  Sản 
phẩm chứa nhiều hoạt chất Beta-glucan 
có tác dụng chống viêm và chống oxy 
hóa, ung thư, giúp cải thiện các bệnh 
viêm nhiễm khác nhau. Bằng cách kích 
hoạt các vi khuẩn có lợi trong đường 
ruột, làm sạch môi trường đường ruột, 
giúp cân bằng và chuyển hóa dinh 
dưỡng của cơ thể, giúp tăng cường sinh 
lực và cải thiện sức khỏe, 

* Sản phẩm hoàn toàn: Không đường, 
Không chất phụ gia tổng hợp, Không 
chất bảo quản, Không hương tổng hợp, 
Không màu phụ gia.

Dùng thường xuyên thực phẩm enzyme nấm 
hoa sparassis crispa (cauliflower mushroom) 
lên men acid lactic độc đáo là cách tốt nhất 
duy trì sức đề kháng và trẻ hoá cơ thể bạn.
*** Công nghệ lên men độc đáo đầu tiên 
được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc ***
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Sparassis crispa (cauliflower mushroom) không chỉ là một loại nấm lành tính, ăn được 
mà còn là một loại nấm thuốc nổi tiếng có nhiều ứng dụng trong y học. Chúng được 
mệnh danh là "Nấm miễn dịch" vì có chứa 43% Beta Glucan 1-3 (2), trong đó đã được 
bào chế sử dụng để làm thuốc chữa bệnh ung thư, nó giúp tăng sức mạnh miễn dịch một 
cách đáng kinh ngạc. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tác nhân chống vi khuẩn cũng như 
các hợp chất terpenoid hoạt tính và phthalid có liên quan đến hoạt động chống ung thư  
đặc biệt 3-6). (ví dụ: đặc tính chống khối u, chống ung thư; chống viêm, kháng vi-rút, 
chống tăng huyết áp,  chống dị ứng, ngăn ngừa tiểu đường và bão cytokine). 

Nấm súp lơ đã được trường Đại học Dược Tokyo nghiên cứu từ năm 1988. Thành phần 
trong 100g bột khô của nấm súp lơ có đến 43.6g β-Glucan. Sau đó trường Đại học Dược 
Tokyo tiếp tục nghiên cứu về tác dụng của β-Glucan (1.3) trong nấm súp lơ và kết quả 
cho thấy thành phần này có tác dụng chống ung thư tuyệt vời.
Nấm miễn dịch còn có khả năng mạnh mẽ giúp tái tạo trẻ hoá da,  giúp chống đột quỵ, 
bệnh tim mạch và các triệu chứng đau viêm xương khớp khác.

NẤM MIỄN DỊCH QUÝ HIẾM SPARASSIS CRISPA 
SẢN PHẨM LÊN MEN ACID LACTIC ĐỘC ĐÁO SỐ 1 HÀN QUỐC



Đông trùng hạ thảo điều trị liệt dương, di tinh, 
giúp tăng cường sinh lý. Hỗ trợ điều trị thoái 
hóa, đau nhức xương khớp. Tác dụng đặc trị 
ho hen, ho có đờm. Đông trùng hạ thảo 
kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa các loại 
virus viêm gan B, Lao, AIDS xâm nhập vào cơ 
thể.
Đông trùng hạ thảo có tiềm năng cải thiện 
sức khỏe tim mạch và chống lại chứng viêm, 
ung thư, tiểu đường và lão hóa.

Đông trùng hạ thảo THL cung cấp có chứa nhiều hoạt chất sinh học như: Cordycepin, 
Adenosine, D-mannitol, Polysaccharide, ergosterol, ergothioneine, acid béo và hơn 17 
loại acid amin cần thiết cho cơ thể. Các hoạt chất này đều có các ứng dụng đa dạng 
trong y học. 
Đặc biệt, Đông trùng hạ thảo THL chứa hàm lượng Cordycepin và Adenosine rất cao. 
Cordycepin và Adenosine là 2 hoạt chất chính tạo nên giá trị và công dụng tuyệt vời 
của Đông trùng hạ thảo. Theo các nghiên cứu đã được công bố, Cordycepin có tác 
dụng hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư (Byung-Keun Yang và cộng sự, 2007). Cordy-
cepin còn có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức khoẻ lá gan, hỗ trợ 
hạ đường huyết, hỗ trợ phòng bệnh đái tháo đường (Choi SB và cộng sự, 2004). Đối 
với nam giới, Cordycepin trong đông trùng hạ thảo giúp kích thích sản sinh testoster-
on, tăng số lượng tinh trùng, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý, hỗ trợ cải thiện chức 
năng thận. 

Tinh chất mát gan Punggi có gì đặc biệt?
- Hovenia Dulcis được biết đến là thực phẩm 
đặc biệt tốt cho gan, có vị thanh nhẹ, dễ tiêu
và dễ thực hiện.
- Từ hàng nghìn năm nay, người Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Trung Quốc đã biết đến lợi ích 
của cây Nho khô Phương Đông (Hovenia 
Dulcis) và họ dùng làm dược liệu đầu vị để 
chống say, giải rượu, chống nôn. Mỗi ngày 
dùng từ 3-5g dưới dạng nước sắc uống sẽ có 
tác dụng giải độc gan, chống say, chống khối 
u gan, thải độc gan, tăng cường các chức 
năng gan hiệu quả.
***Tinh chất mát gan Punggi nội địa Hàn 
100%, hàm lượng chiết xuất cao nhất.

CHO GAN KHỎE MẠNH
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

**Thực phẩm này không phải là thuốc không có thay thế thuốc chữa bệnh

Tinh chất hồng sâm Punggi được sản xuất 
theo hệ thống Tiêu chuẩn HACCP đảm 
bảo an toàn và sạch sẽ. Với thiết kế gói tiện 
lợi có thể mang theo dễ dàng, (chỉ cần xé 
gói và uống). Dùng một ngày một gói có 
thể giúp quản lý sức khỏe. Vị sâm không 
quá đắng và rất dễ uống (Vị thanh nhẹ). 
Chúng tôi sử dụng hồng sâm 6 năm tuổi và 
chiết xuất thảo dược truyền thống Hàn 
Quốc làm nguyên liệu chính. 
Sản phẩm đẹp mắt để làm quà biếu cao 
cấp.



Coenzyme Q10 là một trong những chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng nhất 
trong cơ thể, có đến 95% năng lượng hàng ngày được tạo ra là nhờ CoQ10 tham gia 
vào quá trình tổng hợp ATP của ty thể. 
Cơ thể có thể tự sản xuất CoQ10 cho các tế bào sử dụng để cung cấp năng lượng 
nhằm đáp ứng cho sự tăng trưởng tế bào và đảm bảo chức năng cho mọi hoạt động 
sống. Tuy nhiên, sự sản sinh CoQ10 giảm đáng kể theo tuổi, các khiếm khuyết di 
truyền trong quá trình tổng hợp và sử dụng CoQ10, thiếu hụt dinh dưỡng chẳng hạn 
như thiếu vitamin B6 hay do tăng nhu cầu của các mô do các bệnh lý, ung thư.

COENZYME Q10 NGUỒN NĂNG LƯỢNG

TRÁI TIM KHỎE MẠNH

Trái tim được ví như là “chìa khóa” để vận 
hành toàn bộ cơ thể con người, hoạt động 
liên tục không ngừng nghỉ để bơm máu và 
vận chuyển các dưỡng chất để nuôi dưỡng 
cơ thể. Trái tim có khỏe mạnh thì mọi hoạt 
động mới được thông suốt. Hiện nay có 
nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh lý tim 
mạch nên việc chăm sóc và duy trì trái tim 
khỏe mạnh là vô cùng quan trọng. Coen-
zyme Q10 là một trong những chất đóng 
vai trò thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe 
tim mạch.
THL luôn có sẵn các dòng CoQ10 đảm bảo 
một trái tim luôn khoẻ mạnh cho bạn!

VITAMIN TỔNG HỢP
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG
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Thực phẩm chức năng Petit[N] LactoU
Công dụng: Thực phẩm chức năng vị 
sữa chua bổ sung men lactic, tăng lợi 
khuẩn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng 
đề kháng
Đối tượng: Dành cho cả gia đình
Hướng dẫn sử dụng: Ngày 1 lần, mỗi 
lần 1 gói
Thành phần chính: 17 loại men lactic, 
Acerola (Vitamin C), B2, B6

Để thể hiện định hướng của THL là 
trở thành đơn vị tốt nhất và giành 
được sự tin tưởng của khách hàng, 
THL đã và đang cung cấp các dòng 
sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu  
cầu đa dạng về sức khoẻ của người 
dùng như:  Các dòng sản phẩm 
enzyme, glucosamine, ginkgo biloba, 
spirulina,  vitamin tổng hợp, fucoidan, 
collagen, ginseng, nấm linh chi, tinh 
dầu thông đỏ, bột dinh dưỡng 
nguyên chất, CoQ10, Omega 3, dinh 
dưỡng và vitamin cho mẹ và bé, sản 
phẩm độc đáo dành người hiếm 
muộn, các cặp vợ chồng chuẩn bị 
sinh con, v.v....
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Thực phẩm chức năng Petit[N] Charmon
Công dụng: Thực phẩm chức năng cân bằng nội tiết tố cho phụ nữ trung 
niên, ngăn ngừa loãng xương, phòng ngừa xơ vữa động mạch chống Oxi 
hóa, giảm mỡ máu,
Đối tượng: Dành cho phụ nữ trung niên
Hướng dẫn sử dụng: Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên
Thành phần chính: Sophora japonica (Quả Hòe), Isoflavone (Estrogen 
thực vật) Vitamin C, B1, B6, D

Thực phẩm chức năng Petit[N] Folic
Công dụng: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin nhóm 
B, hỗ trợ quá trình tạo mới và phát triển tế bào, ngừa ung 
thư
Đối tượng: Dành cho các cặp vợ chồng đang chuẩn bị 
mang thai, phụ nữ có thai
Hướng dẫn sử dụng: Ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên
Thành phần chính: Vitamin B9 (Lemon Axit Folic), B2, B6

Thực phẩm chức năng Petit[N] 
Poten-Q
Công dụng: Thực phẩm chức năng bổ 
sung các chất dinh dưỡng cần thiết, 
chống Oxi hóa, hỗ trợ quá trình thụ thai
Đối tượng: Dành cho các cặp vợ chồng 
đang chuẩn bị mang thai
Hướng dẫn sử dụng: Ngày 3 lần, mỗi 
lần 1 viên
Thành phần chính: Kẽm, Coenzyme 
Q10, Selenium, Vitamin E.

Thạch jelly vitamin tổng hợp Petit[N] Super Bear
Công dụng: Thực phẩm chức năng bổ sung bổ 
sung vitamin tổng hợp cho bé
Đối tượng: Dành cho bé từ 1 tuổi trở lên
Hướng dẫn sử dụng: Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên
Thành phần chính: Vitamin A, B1, B2, B3(Niacin), 
B6, B9, C, D, Kẽm 

Sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, sản phẩm nội địa Hàn Quốc,
100% Thành phần từ tự nhiên, các nguyên liệu từ thảo dược được lựa chọn an toàn và được kiểm nghiệm 

nghiêm ngặt phù hợp cho đối tượng bà mẹ cho con bú, trẻ em nhỏ, phụ nữ mang thai, phụ nữ tiền mãn kinh.
**Thực phẩm này không phải là thuốc không có thay thế thuốc chữa bệnh





BOOTH

Biểu trưng thương hiệu THL

Sử dụng toàn bộ nội dung được cung cấp, không thay đổi

“Tương lai thịnh vượng, sức khỏe dài lâu khi kinh doanh cùng THL"




