
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIFEPAK

Q - Tại sao nên dùng LifePak® với MarineOmega?

A - LifePak® cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng vi lượng thiết yếu thường xuyên bị thiếu

hụt trong chế độ ăn ngày nay, trong khi đó MarineOmega cung cấp cho cơ thể các chất dinh

dưỡng đa lượng thiết yếu EPA và DHA thường xuyên bị thiếu hụt trong bữa ăn hằng ngày.

MarineOmega kết hợp với LifePak giúp gia tăng khả năng hấp thu, độ sinh khả dụng của sản

phẩm để tối đa lợi ích cho sức khỏe.

Q - 40+ chất chống oxi hóa trong LifePak® là chất gì?

A - Beta-carotene, lycopene, lutein, alpha-carotene, beta-cryptoxanthin, zeaxanthin, chất đệm

vitamin C, selen, đồng, kẽm, mangan, quercetin, naringenin, hesperidin, alpha-lipoid, 6 catechins

(epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate (ECg), epigallocatechin gallate

(GCG), 8 vitamin E tự nhiên (alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-

tocopherol, alpha-tocotrienol, beta-tocotrienol, gamma-tocotrienol, delta – tocotrienol), hơn 10

polyphenol hạt nho (catechin, epicatechin, acid gallic, epigatchin gallate, và các dạng trùng hợp

(hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…))

Q - Mạng lưới chống oxi hóa là gì?

A - Có hàng trăm chất chống oxi hóa khác nhau giúp chống lại các gốc tự do và các gốc oxi phản

ứng ROS (reactive oxygen species). Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy cơ thể cần sử dụng đa dạng

các chất chống oxi hóa hoạt động kết hợp với nhau giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các

gốc tự do. Nếu thiếu chỉ một hoặc hai chất chống oxi hóa, thì chất chống oxi hóa còn lại không

phát huy hiệu quả tốt. Chính vì vậy, chúng ta cần bổ sung mạng lưới đa dạng các chất chống oxi

từ bữa ăn và từ LifePak® 40+ chất chống oxi hóa.

Q- Tôi gặp số ít khách hàng xuất hiện vài phản ứng (khát nước, nhức đầu nhẹ, buồn ngủ, 
mất ngủ, khó chịu bao tử…) khi sử dụng thực phẩm chức năng, và sau 1-2 tuần thì các 
phản ứng này biến mất 
A- Khi chúng ta có sự thay đổi đáng kể về chế độ ăn uống, một số các thay đổi về trao đổi chất và
sinh lý cơ thể có thể xuất hiện. Sự cải thiện về dinh dưỡng và bổ sung các sản phẩm thực phẩm
chức năng có thể gây nên các phản ứng đáp ứng thoáng qua đối với một nhóm nhỏ người dùng. 
Và các phản ứng này thông thường xuất hiện trong khoảng vài ngày đầu tiên khi sử dụng sản
phẩm và sẽ biến mất sau vài tuần khi cơ thể đã thích nghi với sản phẩm. Thời gian xuất hiện các
phản ứng đáp ứng thoáng qua sẽ khác nhau tùy theo từng cơ địa của mỗi người.

Một số những lời khuyên để giảm thiểu những phản ứng đáp ứng thoáng qua
- Điều quan trọng nhất là dùng thực phẩm chức năng với chế độ ăn đầy đủ protein và chất béo, 
tránh kết hợp với ăn vặt. 
- Dùng sản phẩm bổ sung với nhiều nước (250ml), áp dụng thường xuyên để giảm thiểu hay hạn 
chế những triệu chứng thoáng qua. 
- Bắt đầu với nửa liều một ngày cùng với bữa ăn đầy đủ chất, sau một đến hai tuần, tăng lên liều 
bình thường.
- Nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ, bạn nên uống trước khi nghỉ ngơi 4-5 giờ.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP G3

Q - Tại sao lipocarotenes quan trọng?

A - Một Lipocarotene là một nhóm carotenoid và các axit béo giúp gia tăng hấp thu và vận chuyển

các chất dinh dưỡng quan trọng. Gấc chứa hàm lượng cao các axit béo, tạo cấu trúc lipocaroten

– carotenoid có độ sinh khả dụng cao. So sánh với beta-carotene được tìm thấy trong các loại rau

màu xanh, beta-carotene từ trái gấc đã được khoa học chứng minh được hấp thụ tốt hơn nhờ vào

việc dễ dàng bẻ gãy các liên kết các hoạt chất trong gấc và sự hiện diện của các acid béo mạch

dài có trong màng hạt gấc và cơm gấc.

Q - Các carotenoid nào được tìm thấy trong gấc?

A- Gấc chứa đa dạng carotenoid, nhưng lycopene là chủ yếu. Hàm lượng lycopene ở trong gấc

cao hơn 40 – 70 lần so với các loại rau quả giàu lycopene khác. Gấc còn chứa nhiều dầu so với

các các loại rau quả phổ biến khác. Trong các nghiên cứu lâm sàng, các cá nhân được bổ sung

gấc (3,5 mg/ngày beta-carotene) có hàm lượng beta-carotene trong huyết thanh cao hơn nhóm

bổ sung bột beta-carotene nguyên chất (5,0 mg/ngày).

Q - g3 có an toàn?

A - g3 là một loại nước trái cây bổ dung dinh dưỡng tốt và an toàn. g3 là nước ép được chiết xuát

từ các loại quả quý, và các loại quả này đã được người dân châu Á sử dụng trong hàng trăm

năm.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ReishiMax

Q - ReishiMax GLp khác với các sản phẩm nấm linh chi khác trên thị trường như thế nào?

A - ReishiMax GLp là sản phẩm độc quyền chiết xuất từ nấm linh chi, chứa hàm lượng cao nhất

các hoạt chất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm được tiêu chuẩn hóa, chứa bào tử được phá vỡ

hoàn toàn. Công nghệ tiên tiến giúp thu được nhiều hoạt chất từ nấm linh chi, hỗ trợ hoạt động hệ

thống miễn dịch mà không tìm thấy ở các sản phẩm nấm linh chi khác.

Pharmanex phát triển quy trình chiết xuất nhiều bước độc quyền, giúp gia tăng được hàm lượng

và chất lượng các hoạt chất. Hầu hết các sản phẩm linh chi chỉ sử dụng một quy trình chiết xuất,

nên cho hàm lượng thấp các hoạt chất, và làm thất thoát triterpenes. Công nghệ độc quyền

Pharmanex giải phóng polysaccharides từ thành tế bào, đưa ReishiMax GLp chứa hàm lượng tối

ưu các hoạt chất với độ sinh khả dụng cao trên thị trường sản phẩm nấm linh chi.

Q - ReishiMax GLp được sản xuất như thế nào?

A - Nấm linh chi đỏ được trồng trên thân cây rắn, với chu trình canh tác từ 120 – 200 ngày.

Phương pháp này cần ẩm và nhiều mùn cơ để tạo nhiều polysaccharides và triterpenes cho nấm

linh chi. Trong khi các phương pháp canh tác khác dễ bị nhiễm bẩn và khó kiểm soát. Pharmanex

chọn nấm linh chi đỏ vì đây là loại nấm cho chất lượng chiết xuất cao nhất và có nhiều nghiên

cứu khoa học. Nhà máy sản xuất lựa chọn kỹ nguồn nguyên liệu, và quá trình sản xuất chứng

nhận phù hợp với tiêu chuẩn THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT GMP của cục quản lý thực phẩm và

dược phẩm Mỹ FDA.

Q – Thành phần ReishiMax GLp gồm những gì?

A – Mỗi viên ReishiMax được tiêu chuẩn hóa, chứa 495 mg chiết xuất nấm linh chi và 5 mg bào

tử nấm linh chi đã được phá vỡ .

Q - ReishiMax GLp hoạt động như thế nào?

A - ReishiMax GLp hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bằng cách tăng cường đáp

ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Theo các kết quả nghiên cứu trên động vật và trong ống

nghiệm cho thấy, Nấm Linh chi giúp kích thích hình thành các kháng thể cũng như tăng cường

chức năng các tế bào miễn dịch, gia tăng số lượng và chức năng tế bào NK – tế bào sát thủ tự

nhiên.

Q - Các nghiên cứu đánh giá công dụng ReishiMax GLp ?

A - Nấm linh chi được các nghiên cứu lâm sàng chứng minh hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch

và gia tăng số lượng các tế bào miễn dịch ở các nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm.

Nghiên cứu chưa được công bố, được tiến hành bởi Viện Y Khoa Đại Học quốc gia Đài Loan

chứng minh ReishiMax GLp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch khi so sánh với giả dược.

Nghiên cứu so sánh về các sản phẩm từ nấm linh chi từ Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ chứng minh

ReishiMax GLp là sản phẩm chiết xuất từ nấm linh chi hiệu quả trên thị trường.

ReishiMax GLp có an toàn?

ReishiMax GLp an toàn với liều khuyến cáo, không có tương tác với thuốc. Tham khảo ý kiến bác

sĩ nếu đang sử dụng thuốc chống đông tụ, áp dụng điều trị suy giảm miễn dịch hoặc rối loạn miễn

dịch. Phụ nữ có thai, cho con bú hoặc đang trong giai đoạn điều trị bệnh cần tham khảo ý kiến

bác sĩ trước khi dùng. Các cá nhân có tiền sử dị ứng với nấm, nên cẩn thận khi sử dụng sản

phẩm nấm linh chi.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Tegreen 97

Q - Tegreen 97® tác động như thế nào?

A - Các minh chứng khoa học cho thấy các tác dụng hỗ trợ của trà xanh nhờ vào polyphenol

trong trà. Tegreen 97 bảo vệ tế bào bằng cách tăng cường khả năng chống lại các yếu tố gây bất

lợi cho tế bào trong cơ thể: các gốc tự do, chất nitrosamine, và độc tố có khả năng gây hại.

Q - Tại sao Tegreen 97 khác biệt với các sản phẩm khác?

A - Tegreen 97® cung cấp hàm lượng cao polyphenol trà xanh trong số các thực phẩm chức

năng. Các thuộc tính trà xanh sẽ khác nhau tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, độ cao, khí hậu, và

công nghệ sản xuất. Pharmanex chỉ sử dụng các chồi và lá non của trà được trồng ở tỉnh Chiết

Giang. Đây là vùng nguyên liệu trà hàng đầu của Trung Quốc, cung cấp trà chất lượng cao cho

thế giới. Quy trình chiết xuất độc quyền, giúp tối đa hóa hàm lượng các hoạt chất như polyphenol,

trong khi đó loại bỏ gần như hoàn toàn caffeine.

Q - Tegreen 97® thúc đẩy sinh nhiệt như thế nào?

A - Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, tác động sinh nhiệt của trà xanh là do caffeine. Một

nghiên cứu lâm sàng trên người đã phát hiện ra: chiết xuất trà xanh tăng tiêu hao năng lượng

trong 24 giờ (liên quan đến hiệu ứng sinh nhiệt và tốc độ trao đổi chất) và quá trình oxy hóa chất

béo tăng cao hơn so với cafein hoặc giả dược. Ngoài ra, các kết quả của một nghiên cứu về

Tegreen 97® đã được nhấn mạnh tại cuộc họp của Liên Đoàn hiệp hội sinh học thực nghiệm Mỹ

FASEB (04/2013): Tegreen 97® giúp cải thiện chuyển hóa lipid và Glucose, duy trì độ nhạy cảm

insulin bình thường, và cân bằng tỷ lệ trao đổi chất giữa chất béo dự trữ và chất béo đốt cháy.

Q - Nghiên cứu khoa học chứng minh?

A - Các tài liệu nghiên cứu dịch tễ học, nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm chứng

minh lợi ích chất chống oxi hóa trong trà xanh đối với sức khỏe. Nhiều nghiên cứu chứng minh,

với quy trình chiết xuất độc quyền của Tegreen 97® (như nghiên cứu của Xin Nao Jian ở châu Á),

chứng minh rằng các polyphenol trong Tegreen 97 cung cấp một loạt các lợi ích chống oxy hóa.

Q - Tegreen 97® tiêu chuẩn hóa như thế nào?

A - Mỗi viên nang Tegreen 97® chứa 250mg chiết xuất trà xanh, tỷ lệ chiết xuất 20:1, được tiêu

chuẩn hóa với tối thiểu 97% polyphenol, trong đó có 65% catechin (>95 mg EGCg mỗi viên).

Q - Tegreen 97® có loại bỏ caffein không?

A - Trên nhãn, Tegreen 97® xem như là loại bỏ caffein. Thực tế, mỗi viên nang Tegreen 97®

chứa khoảng 1,5 - 2 mg caffeine, dưới mức kích thích. Trong khi đó, một tách cà phê có chứa

100-150 mg caffeine.

Q - Tegreen 97® có an toàn không?

A - Tegreen 97® là an toàn ở liều lượng khuyến cáo. Dữ liệu an toàn cho thấy, người tiêu dùng

sử dụng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 viên, trong ba tháng, mang lại lợi ích sức khỏe mà không thấy

các triệu chứng ngộ độc trong ngắn hạn và dài hạn. Pharmanex tham gia vào nhiều nghiên cứu

lâm sàng ở châu Á đánh giá tác động của Tegreen 97® đối với sức khỏe. Đa số các nghiên cứu

sử dụng liều lượng 600 mg Tegreen 97 ® mỗi ngày (200 mg chiết xuất trà xanh, ba lần mỗi ngày).

Những nghiên cứu cho thấy, với liều cao hơn thì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn mà

không có tác dụng phụ. Ngoài ra, bằng chứng từ dữ liệu dịch tể học cho thấy 10 tách trà xanh trở

lên mỗi ngày không dẫn đến ảnh hưởng xấu mà mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Q - Ai không nên sử dụng sản phẩm?

A - Để xa tầm tay trẻ em. Phụ nữ mang thai và cho con bú, người đang sử dụng thuốc điều trị

bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

.
4



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MARINEOMEGA

Q - Các thành phần quan trọng trong MarineOmega là gì?

A - Sử dụng 4 viên MarineOmega mỗi ngày cung cấp 200mg dầu krill NeptuneTM , một nguồn

tuyệt vời của EPA, DHA, và phospholipid.

MarineOmega cũng cung cấp 4400 mg chất béo cô đặc cá biển, trong đó có chứa 600 mg EPA,

400 mg DHA và 200 mg axit béo omega-3 khác. Ngoài ra, 20 IU vitamin E tự nhiên dưới dạng

hỗn hợp tocopherols được thêm vào như một chất chống oxy hóa, hương chanh và vani để tạo

hương vị dễ chịu cho sản phẩm.

Q - EPA và DHA là gì?

A - Cả EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid) là các axit béo omega-3

được khoa học phân loại là chất dinh dưỡng cần thiết cho dinh dưỡng của con người. EPA và

DHA rất cần thiết cho cơ thể, cung cấp dinh dưỡng cho tế bào và mô (não bộ, võng mạc).

Q - MarineOmega được khoa học chứng minh?

A - Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 từ cá giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch,

đáp ứng miễn dịch, chức năng kháng viêm, chức năng não bộ, chức năng khớp và di động, và

cần thiết cho làn da khỏe mạnh.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trong những năm gần đây, chúng ta ăn tiêu thụ nhiều

omega -6, và tiêu thụ ít axit béo omega- 3.

Q - MarineOmega an toàn không?

A - MarineOmega an toàn ở liều lượng khuyến cáo. Với quy trình chất lượng 6S Pharmanex®,

đảm bảo về hiệu quả và an toàn. Pharmanex tìm kiếm nguồn cá và nhuyễn thể không có độc tố,

chất nhiễm bẩn, hoặc kim loại nặng. Người sử dụng aspirin liều cao, thuốc chống đông hoặc bất

cứ loại thuốc theo toa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng này. Ngừng sử dụng sản phẩm

hai tuần trước khi phẫu thuật.

Q - Có thể bổ sung đầy đủ omega-3 từ chế độ ăn?

A - Những người ăn cá mỗi ngày có thể nhận được hầu hết các omega-3 mà họ cần. Tuy nhiên,

với sự gia tăng lo lắng về dioxin và chất gây ô nhiễm, các chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế ăn

một số loại cá một lần mỗi tuần. Bổ sung dầu cá là một cách thuận tiện để bổ sung axit béo

omega-3 vào chế độ ăn uống hàng ngày.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP BIOGINKGO 27/7

Q - Sản phẩm BioGinkgo 27/7 hoạt động như thế nào?

A - Glycoside flavone chiết xuất từ bạch quả là chất chống oxy hóa có chức năng tăng cường trí

nhớ và khả năng nhận thức. Terpene lactones giúp tăng cường tuần hoàn máu, đặc biệt là tuần

hoàn máu máu lên não, hỗ trợ chức năng não bộ, trí và khả năng tập trung. Các nghiên cứu khoa

học chỉ ra rằng các thành phần riêng biệt trong lá ginkgo biloba hoạt động tốt hơn khi kết hợp với

nhau.

Q - Sản phẩm BioGinkgo 27/7 được chuẩn hóa như thế nào?

A - Hội đồng ủy ban Đức (German Commission E), một trong những cơ quan tiêu chuẩn dược

thảo uy tín châu Âu, đã đưa ra tiêu chuẩn chiết xuất các thành phần từ lá ginkgo biloba (bạch

quả):

• Tỷ lệ chiết xuất 50:1

• 22 – 27 % flavanoid glycosides

• 5 – 7 % terpene lactones

• - < 5 ppm ginkgolic acid

BioGinkgo 27/7 được chuẩn hóa 27% ginkgo flavone glycosides và 7% terpene lactones, đây là

hàm lượng hoạt chất cao nhất trong số các sản phẩm chiết xuất từ lá bạch quả trên thị trường.

Q - BioGinkgo 27/7 có bằng sáng chế nào không?

A - BioGinkgo 27/7 được bảo vệ bởi bằng sáng chế của Mỹ số 6.174.531 ban hành ngày 16

Tháng 1 năm 2001. Bằng sáng chế này bao gồm cả phương pháp chiết xuất, khai thác cũng như

các thành phần có trong sản phẩm.

Q - BioGinkgo 27/7 có an toàn không?

A - BioGinkgo 27/7 là an toàn khi sử dụng theo liều dùng khuyến cáo. Không có độc tố. Cảm giác

hơi khó chịu nhẹ trong tiêu hóa, chóng mặt và đau đầu đã được ghi nhận ở một vài cá nhân khi

sử dụng sản phẩm này.

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc đang điều trị thuốc nên tham khảo ý kiến của bác

sĩ trước khi dùng. Trong tất cả các thử nghiệm lâm sàng của bạch quả đến trong 1991 với 10.000

tham gia, tỷ lệ có tác dụng phụ do chiết xuất của bạc quả gây ra là cực kỳ nhỏ. Khoảng 0,2% số

người tham gia có cảm giác khó chịu tiêu hóa, và một số ít khác cảm thấy chóng mặt, nhức đầu,

dị ứng da. Bạch quả có thể xem là chất làm loãng máu tiềm tàng. Vì vậy nếu bạn đang dùng

thuốc làm loãng máu hoặc chống đông máu, không sử dụng sản phẩm này.

6



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ageLOC R2

Q - Sự khác biệt giữa ageLOC R2 ban ngày và ageLOC R2 ban đêm và tầm quan trọng khi

sử dụng cả hai sản phẩm cùng lúc?

A - ageLOC R2 giúp cân bằng biểu hiện gien của hai khía cạnh ảnh hưởng đến sự trẻ trung.

ageLOC R2 ban ngày giúp thiết lập biểu hiện nhóm gien trẻ liên quan đến sản xuất năng lượng tế

nào. ageLOC R2 ban đêm giúp thiết lập biểu hiện nhóm gien trẻ liên quan đến thanh lọc tế bào.

Quá trình thanh lọc tế bào tối ưu giúp loại bỏ các độc tố và chất thải, những chất có thể ảnh

hưởng đến cấu trúc và cản trở chức năng hoạt động của tế bào, trong khi đó việc sản xuất năng

lượng tế bào lại cung cấp năng lượng cần thiết cho chức năng hoạt động này. ageLOC R2 kết

hợp các lợi ích của việc thanh lọc và sản xuất năng lượng tế bào để phục hồi chức năng tế bào

về trạng thái trẻ trung hơn.

Q - Có nên dùng tất cả các viên nang ageLOC R2 cùng một lúc?

A - ageLOC R2 được thiết kế để sử dụng vào buổi sáng/buổi tối. Uống sáu (6) viên nang ageLOC

R2 ban ngày vào buổi sáng để hỗ trợ sản xuất năng lượng tế bào trong suốt cả ngày. Uống hai (2)

viên nang ageLOC R2 ban đêm vào buổi tối để hỗ trợ thanh lọc tế bào, phục hồi cơ thể qua đêm.

ageLOC R2 ngày và đêm được uống riêng hoặc uống cùng với bữa ăn.

Q - Các nghiên cứu hỗ trợ khả năng thiết lập biểu hiện gien về trạng thái trẻ trung của

ageLOC R2

A - Thành phần của ageLOC R2 được lựa chọn bằng quy trình độc đáo, bằng việc so sánh các

biểu hiện gien để xác định sự thay đổi biểu hiện của các gien lão hóa liên quan đến sản xuất

năng lượng và thanh lọc tê bào. Khi các nhóm gien chức năng được xác định, nhiều thành phần

tự nhiên được thử nghiệm nghiên cứu in vivo (thử nghiệm trên cơ thể sống) trong phòng thí

nghiệm. Dựa trên quá trình này, chúng ta có thể lựa chọn được những thành phần có khả năng

thay đổi biểu hiện gien về trạng thái trẻ trung hơn. Nghiên cứu này đã được công bố tại hội nghị

khoa học, như hội nghị nghiên cứu Gordon, CoLONGY, và hội nghị thế giới về ty thể lần 1

Q - ageLOC R2 có thay thế được những lợi ích của LifePak®?

A - ageLOC R2 không thay thế được những lợi ích của LifePak®. Khả năng thiết lập biểu hiện

nhóm gien trẻ YGCs về lại trang thái tối ưu cần phải có nền tảng dinh dưỡng đầy đủ. Chức năng

sản phẩm ageLOC tách biệt với sản phẩm LifePak®. Vì vậy, để có được lợi ích về dinh dưỡng

cùng với thiết lập gien tối ưu, ageLOC R2 nên kết hợp sử dụng cùng LifePak®

Q - ageLOC R2 có an toàn khi sử dụng lâu dài?

A - ageLOC R2 nhằm mục tiêu thanh lọc và sản xuất năng lượng ở cấp độ tế bào nhờ vào thiết

lập biểu hiện nhóm gien trẻ YGCs về lại trạng thái trẻ trung hơn. ageLOC R2 tác động vào hệ

thống thanh lọc và sản xuất năng lượng tế bào, do vậy, rất an toàn khi sử dụng lâu dài.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP AGELOC Y-SPAN

Q- Các cơ chế bảo vệ ngăn ngừa lão hóa cơ thể là gì?

A- Các cơ chế bảo vệ ngăn ngừa lão hóa cơ thể là cách thức cơ thể duy trì sức đề kháng của cơ

thể để chống lại các tác nhân gây ra quá trình lão hóa bằng cách tăng cường điều chỉnh tích cực

các quá trình phục hồi và sửa chữa tổn thương của cơ thể. Khi chúng ta lão hóa, sự thay đổi biểu

hiện gien đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng và hiệu quả hoạt động của các cơ chế bảo

vệ ngăn ngừa lão hóa. ageLOC Y- SPAN giúp duy trì và hỗ trợ hoạt động của ADMs bằng cách

điều chỉnh tích cực biểu hiện gien, giúp chúng ta sống trẻ trung.

Q - Hỗn hợp các thành phần độc đáo của ageLOC Y- SPAN khó tìm thấy trong bữa ăn khỏe

mạnh là gì?

A - Từ thư viện các thành phần, chúng tôi tìm ra các thành phần tự nhiên mà không thường

xuyên sử dụng trong chế độ ăn, thậm chí là chế độ ăn khỏe mạnh. Các thành phần đạt được các

tiêu chuẩn độc đáo của chúng tôi như chiết xuất ngô tím, alpha lipoic acid, D-limonene, CoQ10,

citrus bioflavonoids, resveratrol, và vitamin K2. Các thành phần ageLOC Y- SPAN khác, mặc dầu

có thể tìm thấy trong chế độ ăn khỏe mạnh, nhưng rất khó bổ sung vào cơ thể một hàm lượng ổn

định và liên tục theo thời gian như astaxanthin, chiết xuất lá cây hương thảo, EPA, DHA, vitamin

D và quercetin…

Q - Điểm độc đáo của viên nang ageLOC Y- SPAN là gì?

A- ageLOC Y- SPAN được áp dụng công nghệ độc đáo mang tên Licap®, cho phép cung cấp cả

hai thành phần rắn và lỏng cùng với nhau trong vỏ viên nang cứng. Công nghệ này giúp tăng giá

trị hấp thu của các thành phần tan trong chất béo, giúp phát huy tối đa các lợi ích ngăn ngừa lão

hóa cho cơ thể.

Q - Tôi có thể sử dụng ageLOC Y- SPAN® với LifePak®?

A- Bình thường, bạn có thể không nhất thiết phải sử dụng cả hai loại sản phẩm, vì ageLOC Y-

SPAN là sản phẩm ngăn ngừa lão hóa tiên tiến nhất của Nu Skin. Tuy nhiên, các cá nhân cần có

nhu cầu bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng, thì nên kết hợp sản phẩm ageLOC Y- SPAN với sản phẩm

LifePak với nhau.

Q - ageLOC Y- SPAN khác với sản phẩm LifePak® như thế nào?

A- ageLOC Y- SPAN và LifePak được thiết kế với các mục tiêu khác nhau và nền tảng khoa học

khác nhau. LifePak được thiết kế dựa trên khoa học chống oxi hóa và khoa học dinh dưỡng tốt

nhất. ageLOC Y- SPAN được thiết kế dựa trên cả ba nền tảng khoa học: khoa học biểu hiện gien

độc quyền kết hợp với các chất chống oxi hóa và các chất dinh dưỡng chủ đạo để tạo ra sản

phẩm ngăn ngừa lão hóa tiên tiến nhất đến thời điểm hiện nay của Nu Skin.

Q - Nếu tôi chỉ có thể sử dụng một sản phẩm, tôi nên dùng ageLOC Y- SPAN hay LifePak ®?

A- Với hiệu quả ngăn ngừa lão hóa nâng cao, bạn nên sử dụng ageLOC Y- SPAN. Sản phẩm

ageLOC Y- SPAN dựa trên tất cả các hiểu biết và kiến thức khoa học của Nu Skin.

Q - Tôi có thể sử dụng ageLOC Y- SPAN với ageLOC R2?

A - Bạn có thể sử dụng sản phẩm ageLOC Y- SPAN với sản phẩm ageLOC R2 với nhau. Cả hai

sản phẩm này đều được thiết kế dựa trên khoa học biểu hiện gien. Tuy nhiên, Nu Skin sử dụng

hỗn hợp các thành phần cho các lợi ích sức khỏe khác nhau. Nu Skin tạo ra sản phẩm ageLOC

R2 giúp mang lại lợi ích tập trung đó là sản xuất năng lượng và thanh lọc tế bào. Trong khi đó, Nu

Skin tạo ra sản phẩm ageLOC Y- SPAN nhằm mục đích hỗ trợ các cơ chế bảo vệ ngăn ngừa lão

hóa cơ thể, như cơ chế phản ứng với căng thẳng của tế bào, cơ chế bảo vệ và sửa chữa DNA và

cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe trên diện rộng.
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D. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP AGELOC Y-SPAN

Q - Tôi có thể sử dụng ageLOC Y- SPAN với các sản phẩm Pharmanex khác không?

A - Sản phẩm ageLOC Y- SPAN có thể kết hợp với các sản phẩm Pharmanex khác. ageLOC Y-

SPAN tập trung vào nguồn gốc của lão hóa có liên quan đến các biểu hiện gien kiểm soát các cơ

chế bảo vệ ngăn ngừa lão hóa cơ thể, nhờ vào hỗn hợp các thành phần độc đáo mà khó tìm thấy

trong bữa ăn thậm chí là bữa ăn khỏe mạnh. Các thành phần độc đáo này có khả năng điều chỉnh

tích cực biểu hiện gien đã đưa sản phẩm ageLOC Y- SPAN trở thành sản phẩm tiên tiến nhất của

Nu Skin, và là sản phẩm nên được sử dụng trong danh mục thực phẩm chức năng của mỗi

người. Vui lòng liên hệ với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kết hợp các thực phẩm chức

năng.

ageLOC Y- SPAN chứa acid béo omega – 3 từ dầu cá. Nếu đang sử dụng các sản phẩm ức chế

hấp thu chất béo như DuoLean hay Fibre Net, nên cách thời điểm sử dụng ageLOC Y- SPAN 2

giờ.

Q - Sản phẩm ageLOC Y- SPAN sẽ tăng cường chỉ số carotenoid dưới da?

A- Trong quá trình lựa chọn các thành phần nguyên liệu tập trung vào các cơ chế bảo vệ ngăn

ngừa lão hóa cơ thể, Nu Skin cũng nhận biết được một số thành phần tác động tích cực đến chỉ

số chống oxi hóa của cơ thể.

Q - Nu Skin có tiến hành các nghiên cứu với sản phẩm ageLOC Y- SPAN?

A - Đã có các nghiên cứu đã hoàn thành và có các nghiên cứu khác đang tiếp tục diễn ra.



D. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP AGELOC TR90

Q- NỀN TẢNG KHOA HỌC NÀO ĐƯỢC KHÁM PHÁ ĐỂ DẪN CHÚNG TÔI ĐẾN SỰ PHÁT

TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH AGELOC TR90?

A- Với những nhà khoa học của LifeGen, Nu Skin đã nhận biết được nhóm gene trẻ (Youth

Genes Cluster) đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng . Sự kết

hợp các thành phần giúp điều chỉnh lại sự biểu hiện của nhóm gene trẻ, điều đó đã dẫn đến sự ra

đời của ageLOC TR90.

Q- AGELOC TR90 ĐẶC BIỆT HƠN SO VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHÁC NHƯ

THẾ NÀO?

A - ageLOC TR90 là một chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng toàn diện dựa

trên những phát minh mới nhất và sở hữu độc quyền cơ sở dữ liệu biểu hiện gene. Bằng cách kết

hợp những sản phẩm hiệu quả, và hơn thế nữa là kế hoạch ăn uống đơn giản và việc luyện tập

thể dục, chương trình ageLOC TR90 giúp hỗ trợ tâm trạng của bạn, kiểm soát thèm ăn, củng cố ý

chí, và chuyển đổi thành phần trong cơ thể, giúp bạn thon gọn và khỏe mạnh hơn.

Q-NHỮNG SẢN PHẨM NÀO CÓ THẺ SỬ DỤNG CHUNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH AGELOC 

TR90? 

A- Có nhiều sản phẩm trong dòng sản phẩm của Nu Skin có thể được sử dụng khi tham gia

chương trình ageLOC TR90. Khi tham gia 90 ngày của chương trình ageLOC TR90 thì những

sản phẩm sau đây có thể kết hợp tốt nhất.

LifePak —Cung cấp nồng độ dưỡng chất khỏe mạnh và bổ sung thêm chất chống oxi hóa trong

chế độ ăn.

Marine Omega —Giúp hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng với việc gia tăng sự chuyển hóa và kiểm

soát quá trình viêm trong cơ thể.

ageLOC R2 —Gia tăng năng lượng và giúp thanh lọc những độc chất trong cơ thể để cung cấp

nhiều năng lượng và tận hưởng sự trẻ trung.

g3— Một cách hiệu quả và ngon tuyệt để bổ sung những dưỡng chất có lợi và chất chống oxi hóa

bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do.

Những sản phẩm ageLOC Body—Làm việc cùng nhau để tạo nên sự khác biệt cho cơ thể giúp

cơ thể bạn trẻ trung và thon gọn hơn nhiều. (ageLOC Galvanic Body Spa, ageLOC Body

Shaping Gel, and ageLOC Dermatic Effects).

Q- NHỮNG LỢI THẾ CỦA AGELOC TR90 KHI SO SÁNH VỚI NHỮNG SẢN PHẨM GIẢM CÂN 

TRUYỀN THỐNG KHÁC? 

A- ageLOC TR90 là một chương trình toàn diện bao gồm kế hoạch ăn uống đơn giản khoa học,

lối sống năng động khỏe mạnh, bổ sung nguồn protein với ageLOC TR90 TrimShake, và ba thực

phẩm bảo vệ sức khỏe hằng ngày là ageLOC TR90 Complex, ageLOC TR90 Control, ageLOC

TR90 Jumpstar có tác dụng: 1) Hỗ trợ sự trao đổi chất khỏe mạnh, 2) Hỗ trợ việc tạo cơ và 3)

Giúp cải thiện tâm trạng, kiểm soát thèm ăn. Sự kết hợp của những thành phần này dựa trên nền

tảng khoa học dinh dưỡng mới nhất và khoa học đột phá về biểu hiện gene để đạt được một cơ

thể trẻ trung hơn, săn chắc hơn và khỏe mạnh hơn. Những sản phẩm ageLOC TR90 tiếp cận thị

trường quản lý cân nặng bằng những hiểu biết về việc kiểm soát cân nặng ở mức độ gene. Sự

khác biệt giữa ageLOC TR90 và chế độ ăn kiêng truyền thống không phải chỉ à số cân nặng

giảm được mà còn phải nói đến việc giảm mỡ hay giảm cơ. Trên thực tế, 20 -40% số cân nặng

giảm được khi sử dụng chế độ ăn kiêng truyền thống là cơ, bộ máy trao đổi chất của cơ thể.

Những nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng ageLOC TR90 giúp duy trì hoặc tăng cơ.
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Q- AI NÊN SỬ DỤNG AGELOC TR90? 

A- Chương trình ageLOC TR90 có công thức được thiết kế dành cho những người 18 tuổi trở lên,

những người muốn đạt được cân nặng khỏe mạnh và vóc dáng tươi trẻ dựa trên nền tảng điều

chỉnh lại sự biểu hiện gene.

Q- NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH AGELOC TR90?

A- Những thành phần trong sản phẩm ageLOC TR90 chưa được kiểm tra với những đối tượng

dưới 18 tuổi. Bởi vì chưa có cơ sở khoa học chứng minh được độ an toàn và hiệu quả đối với trẻ

em và người tuổi vị thành niên, chỉ những chuyên gia về sức khỏe có khả năng đưa ý kiến của

họ về thành phần của sản phẩm có phù hợp với trẻ em hay trẻ vị thành niên hay không. Tuy

nhiên, bạn và bác sĩ của bạn chịu trách nhiệm trước pháp lý với những chỉ định ngoài sự hướng

dẫn của Nu Skin. Tương tự đối với những phụ nữ mang thai hay đang cho con bú, đái tháo

đường, hạ đường huyết và những người đang dùng thuốc để điều trị bệnh nên có sự tư vấn của

bác sĩ trước khi sử dụng. Cũng tương tự với sản phẩm thực phẩm chức năng hay chương trình

giảm cân, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Q- KHI NÀO THÌ TÔI BẮT ĐẦU NHÌN THÂY KẾT QUẢ? 

A- Kết quả từ những nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng kết quả có thể nhìn thấy chỉ trong 15 ngày

đầu tiên của chương trình. Kết quả có thể bào gồm vóc dáng cơ thể, các số đo của cơ thể (tay,

hông, đùi) cũng như giảm khối lượng toàn cơ thể.

Q- CHƯƠNG TRÌNH AGELOC TR90 TIẾP CẬN VIỆC KIỂM SOÁT CÂN NẶNG NHƯ THẺ 

NÀO?

A-Những sản phẩm ageLOC TR90 được thiết kế để nhắm vào ba mục tiêu 1) điều chỉnh và hỗ trợ 

quá trình trao đổi chất khỏe mạnh, 2) hỗ trợ việc tạo cơ săn chắc, và 3) cải thiện tâm trạng, kiểm 

soát thèm ăn. Việc xác định ba yếu tố trên giúp chương trình ageLOC TR90 có thể hỗ trợ giảm 

cân ở mọi mức độ, hỗ trợ cơ thể, tâm trí và ý chí của bạn. Thêm vào đó, kế hoạch ăn uống của 

ageLOC TR90 cũng hỗ trợ quan trọng cho việc kiểm soát cân nặng từ góc độ dinh dưỡng.

Q- AGELOC TR90 CÓ GIÚP TÔI CẢI THIỆN CHỈ SỐ CHẤT CHỐNG OXI HÓA KHÔNG? 

A- Việc giảm mỡ thừa trong cơ thể có một tác động tích cực và sâu rộng đối với nồng độ chất

chống oxi hóa. Việc giảm được cân nặng về mức tiêu chuẩn sẽ mang lại những lợi ích lâu dài,

một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giảm cân có thể ảnh hưởng đến việc giảm tạm thời chỉ số chất

chống oxi hóa với những người không sử dụng LifePak. Đối với những người có sử dụng LifePak

họ không gặp phải gặp phải tình trạng này trong quá trình tham gia ageLOC TR90.

Q- TẠI SAO VIỆC SỬ DỤNG CHUNG SẢN PHẨM AGELOC TR90 VÀ KẾ HOẠCH ĂN UỐNG 

LẠI QUAN TRỌNG?

A- Chương trình kiểm soát cân nặng ageLOC TR90 được thiết kế để hỗ trợ cơ thể, ý chí và tâm

trạng của bạn. Nếu một người chỉ sử dụng một phần của chương trình, họ sẽ thiếu mất những lợi

ích quan trọng để giúp cho họ đạt được thành công lâu dài, và kết quả là họ không đạt được mục

tiêu kiểm soát cân nặng của họ. Tất cả bốn sản phẩm (ageLOC TR90 Complex, ageLOC TR90

Control, ageLOC TR90 Jumpstart, and ageLOC TR90 TrimShake) là yếu tố cốt yếu để hỗ trợ ba

phần nền tảng của chương trình. Kế hoạch ăn uống ageLOC TR90 và những hoạt động đơn giản

sẽ rất quan trọng trong việc đạt được sự thành công lâu dài. Kết hợp với nhau, những thành phần

cốt lõi này sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả lâu dài tốt hơn so với chỉ sử dụng một thành phần của

chương trình.
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Q - CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG THEO KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI KẾT THÚC 90 

NGÀY CỦA CHƯƠNG TRÌNH AGELOC TR90?

A - Chương trình ageLOC TR90 được thiết kế để đạt hiệu quả trong vòng 90 ngày. Người sử

dụng khi tham gia sẽ thấy kết quả trong vòng 15 ngày đầu tiên và sẽ tiếp tục nhận được những

hiệu quả khả quan trong suốt 90 ngày tham gia chương trình. Nếu giảm sự cam kết trong việc

theo chế độ ăn ageLOC TR90 hay việc sử dụng sản phẩm thì hiệu quả của chương trình sẽ bị

giảm sút. Kế hoạch ăn uống ageLOC TR90 được thiết kế để tiếp tục sau khi kết thúc 90 ngày của

chương trình. Đó là sự thay đổi lối sống mà những người tham gia chương trình có thể tham gia

đến cuối đời.

Q - NHỮNG KẾT QUẢ NÀO MÀ TÔI CÓ THỂ MONG ĐỢI KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

AGELOC TR90? 

A- Chương trình ageLOC TR90 hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng một cách

lành mạnh. Mặc dù cân nặng bạn giảm là như nhau dù bạn giảm mỡ hay giảm cơ nhưng điều

quan trọng bạn cần hiều là việc mất cơ sẽ dẫn đến việc thất bại trong quá trình kiểm soát cân

nặng. Chương trình kiểm soát cân nặng truyền thống không phân biệt việc giảm mỡ hay giảm cơ,

những chương trình đó thường đưa ra những phương pháp giảm cân không lành mạnh có thể

dẫn đến việc giảm sự trao đổi chất của các tế bào cơ. ageLOC TR90 hỗ trợ cơ và gia tăng sự

trao đổi chất để giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn.

Q - LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÀY CÓ AN TOÀN KHÔNG? 

A- Khi những người tham gia chương trình kiểm soát cân nặng ageLOC TR90 như chỉ dẫn thì

không có bất cứ lo lắng về sự an toàn. Những người có vấn đề về sức khỏe cần phải có sự tư

vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia về sức khỏe để có thể quyết định chương trình quản lý cân nặng

hoặc những thực phẩm bảo vệ sức khỏe có phù hợp với tình trạng của họ không. Chương trình

này không bao gồm việc chẩn đoán, chữa trị, làm giảm nhẹ bất cứ căn bệnh hay tình trạng sức

khỏe nào, bao gồm nhưng không giới hạn với việc béo phì.

Q - TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU TÔI QUÊN UỐNG SẢN PHẨM TRONG BỘ AGELOC TR90 15- 20 

PHÚT TRƯỚC BỮA ĂN? 

A- Khi uống những sản phẩm15 – 20 phút trước bữa ăn, những thành phần trong sản phẩm sẽ

bắt đầu có hiệu quả khi bữa ăn bắt đầu. Nếu bạn quên uống trước bữa ăn, thì đơn giản là uống

với bữa ăn ngay khi bạn nhớ ra. Điều quan trọng là bạn phải uống đủ sản phẩm mỗi ngày.

Q - SẢN PHẨM TRIMSHAKE KẾT HỢP VỚI BỮA ĂN NHƯ THẾ NÀO? 

A- Mỗi phần ageLOC TR90 Trimshake được thiết kế để thay thế một phần thực phẩm đốt

cháy trong kế hoạch ăn uống ageLOC TR90. Trimshake thay thế cho phần protein trong

bữa ăn hằng ngày và điều đó giúp hỗ trợ việc kiểm soát cơn đói và gia tăng lượng cơ

trong cơ thể.

Q- TÔI CÓ THỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG AGELOC TR90 TRIMSHAKE SAU 90 NGÀY ĐƯỢC 

KHÔNG?

A - Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục kết hợp kế hoạch ăn uống ageLOC TR90 như một phần

của lối sống của bạn thậm chí sau khi bạn đạt được mục tiêu của bạn. Bạn có thể sử dụng

ageLOC TR90 Trimshake như nguồn protein thay thế trong bữa ăn để chắc chắn bạn bổ sung đủ

lượng protein hằng ngày để giúp hỗ trợ việc trao đổi chất của cơ.
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Q - KẾ HOẠCH ĂN UỐNG AGELOC TR90 ĐẶC BIỆT HƠN NHỮNG CHẾ ĐỘ ĂN KHÁC Ở 

CHỖ NÀO? 

A - Kế hoạch ăn uống truyền thống thiết kế để giảm năng lượng bằng cách giảm các chất dinh

dưỡng đa lượng (bột đường, chất béo và protein), thường là giảm phần bột đường và phần

protein, và điều đó có thể dẫn đến việc giảm sự chuyển hóa của cơ. Chương trình ageLOC TR90

là một sự kết hợp đơn giản giữa sản phẩm và kế hoạch ăn uống dựa trên nền tảng khoa học tập

trung vào việc kiểm soát cân nặng trong khi vẫn bảo vệ và chống lại sự mất cơ. Kế hoạch ăn

uống tập trung vào việc giảm lượng bột đường và chất béo trong khi vẫn duy trì được lượng

protein tối ưu và phân bố lượng protein này đồng đều cả ngày. Đối với hầu hết mọi người, thì việc

này không phải là tăng khẩu phần protein nhưng họ sẽ thay đổi lại việc phân bố lượng protein

trong ngày. Kế hoạch ăn cũng khuyến khích có những bữa ăn nhỏ giữa các bữa ăn để gia tăng

lợi ích của việc chuyển hóa năng lượng trong cả ngày.

Q - TÔI CÓ CẦN THEO KẾ HOẠCH ĂN UỐNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỪ NHỮNG SẢN 

PHẨM AGELOC TR90? 

A - Vâng, kế hoạch ăn uống ageLOC TR90, thực phẩm bảo vệ sức khẻo ageLOC TR90, và

những hình thức vận động đơn giản là những nhân tố cần thiết cho sự thành công của chương

trình.

Q - TẠI SAO KẾ HOẠCH ĂN UỐNG AGELOC TR90 KHUYẾN KHÍCH ĂN HAI PHẦN THỰC 

PHẨM ĐỐT CHÁY MỖI BỮA ĂN? 

Thực phẩm đốt cháy là nhóm protein từ thịt, bao gồm thịt, các sản phẩm từ sữa, và nguồn protein

không từ thịt. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tạo cơ, và lượng protein được hấp

thu từ thức ăn không chỉ đạt được sự sự tạo cơ tối ưu, mà còn tác động tích cực lên việc giảm

cảm giác đói, sinh nhiệt, và điều hòa lượng đường huyết. Hầu hết mọi người ăn nhiều protein vào

buổi tối. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc phân bố lượng protein đồng đều trong suốt một ngày, người

sử dụng nhận được hiệu quả là việc duy trì cơ cả ngày thay vì chỉ một buổi tối. Khả năng của

protein là hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng của cơ, giảm cảm giác đói và đó là

phần quan trọng nhất trong việc đạt được sự thành công khi theo chương trình kiểm soát cân

nặng ageLOC TR90.

Q - TÔI CÓ THỂ ĂN NHIỀU HƠN MỘT PHẦN TRÁI CÂY VÀ RAU  XANH MỖI BỮA  ĂN 

KHÔNG? 

Vâng. Kế hoạch ăn uống ageLOC TR90 khuyên khách hàng dùng ít nhất một phần rau xanh hay

trái cây mỗi bữa ăn, và 2 hoặc 3 phần trái cây và rau xanh ăn thêm; tuy nhiên, người tham gia

chương trình có thể ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn nếu họ muốn. Những nhà khoa học của Nu

Skin khuyên bạn không nên ăn ít hơn nửa phần trái cây và rau xanh từ bảng thực phẩm rau xanh.

Ăn nhiều rau xanh có lợi hơn ăn trái cây tuy nhiên không cần phải loại bỏ trái cây khỏi khầu phần

ăn; thay thế những thực phẩm có độ béo cao hoặc bơ bằng các loại thực phẩm như dầu ô liu

(hoặc những chất thay thế có lợi cho sức khỏe.)


