
LifePak TeenTM                                            

ĐƯỢC LẬP CÔNG THỨC TỐI ƯU CHO THIẾU NIÊN TUỔI TỪ 9 ĐẾN 18 
 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM 
LifePak TeenTM là một sản phẩm bổ trợ chế độ ăn 
phổ biến để bảo vệ và nuôi dưỡng những cơ thể 
đang tăng trưởng tuổi từ 9 đến 18 với một phổ rộng 
các chất chống oxy hóa, Vitamin, chất khoáng và yếu 
tố đánh dấu. LifePak Teen có nồng độ cao các 
Vitamin chống oxy hóa, bao gồm Vitamin E hoàn toàn 
thiên nhiên, Beta Carotein, và Vitamin C đệm. Nó 
cũng cấp những số lượng tối ưu của Canxi (500mg) 
và Mangie (200mg) để xây dựng xương. 
 
KHÁI NIỆM 
Một hội đồng các chuyên gia của viện y học, một 
phần của trường y học quốc gia nói rằng, một loạt 
các yếu tố phức tạp, bao gồm thói quen ăn uống 
không lành mạnh, sự thúc đẩy công nghiệp về thức 
ăn vặt, sự loại bỏ phổ biến các lớp giáo dục thể chất 
ở trường, và lối sống không vận động của nhiều giờ 
ngồi trước tivi và các trò chơi Video, đã làm cho 16% 
trẻ em trong nước bị tăng thể trọng. Hơn nữa, người 
ta đã chứng minh rằng tuổi thiếu niên bị thiếu một số 
Vitamin và chất khoáng cần thiết, bao gồm Canxi, 
Magie, và Sắt. 
Một sự kiện đã được công nhận là các chất hỗ trợ đa 
Vitamin và chất khoáng (MVMS) là có lợi cho những 
người bị khiếm khuyết dinh dưỡng. Tuy nhiên một 
nghiên cứu gần đây ở những cá nhân khỏe mạnh cho 
thấy rằng việc sử dụng MVMS cũng an toàn và có lợi 
cho những người không bị khiếm khuyết dinh dưỡng. 
Bài báo này, được xuất bản trong tập san hiệp hội y 
khoa Hoa Kỳ (JAMA), nêu rõ rằng những cá nhân 
khỏe mạnh có thể có được lợi điểm từ việc sử dụng 
thường xuyên các chất bổ trợ đa Vitamin và chất 
khoáng, và ngay cả khuyến khích mọi người hàng 
ngày sử dụng một loại MVMS nào đó. 
 
CÁC ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU 

• Các chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ các 
cơ thể trẻ đang tăng trưởng chống lại sự tổn 
hại do chất gốc tự do. 

• Giàu canxi (500mg) và mangie (200mg) để 
giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và sức khỏe 
của xương bình thường. 

• Hỗ trợ chức năng miễn dịch để có sức khỏe 
tốt hơn.  

• Cung cấp một phổ rộng các chất khoáng 
đánh dấu duy trì sức khỏe như sắt. 

• Các Vitamin B cân bằng hỗ trợ sự chuyển 
hóa tế bào bình thường. 

 ĐIỀU GÌ LÀM SẢN PHẨM NÀY ĐỘC ĐÁO? 
• Hàm lượng cao ở các Vitamin chống oxy 

hóa, bao gồm những chất hoàn toàn tự 
nhiên như: Beta Carotein, Vitamin E, Vitamin 

C đệm. LifePak TeenTM thúc đẩy toàn bộ hệ 
thống phòng thủ chống oxy hóa của bạn để 
tránh các tổn hại của chất gốc tự do. 

 

                   
 
• LifePak TeenTM cung cấp những số lượng có 

ý nghĩa lâm sàng của tất cả các Vitamin và 
chất khoáng cần thiết. 

• LifePak TeenTM được đặc biệt thiết kế để 
đáp ứng nhu cầu của trẻ em từ 9 đến 18 
tuổi. 

 
AI NÊN DỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY? 
Những trẻ em tuổi từ 9 đến 18 nên sử dụng sản 
phẩm LifePak TeenTM. 
 
BẠN CÓ BIẾT? 

• 50% của tổng khối lượng xương được tích 
lũy trong những năm thiếu niên khiến tình 
trạng canxi của người thiếu niên là quan 
trọng đối với sức khỏe lâu dài của xương. 

• Gần 80% phụ nữ không có đủ số lượng 
canxi hàng ngày phải có. 

• DNA trong mỗi tế bào của cơ thể bạn mỗi 
ngày phải chịu 70000 cuộc tấn công của 
chất gốc tự do. 

 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
S�n ph�m này có nh �ng thành ph �n nào? 
LifePak TeenTM có hàm lượng cao các Vitamin chống 
oxy hóa, bao gồm Vitamin E, beta carotein, và 
Vitamin C đệm hoàn toàn thiên nhiên. Nó cung cấp số 
lượng tối ưu của Canxi (500mg) và Mangie(200mg) 
để xây dựng xương. LifePak TeenTM bảo vệ và nuôi 
dưỡng các cơ thể đang tăng trưởng với một phổ rộng 
các chất chống oxy hóa, chất khoáng, và các chất 
khoáng đánh dấu như sắt. Sản phẩm này cũng có 
một công thức Vitamin B cân bằng. 
 
S�n ph�m này ho �t đ�ng nh � th	 nào? 



LifePak Teen xử lý tất cả mọi loại khiếm khuyết 
thường gặp của Vitamin và chất khoáng ở tuổi thiếu 
niên, đặc biệt là Vitamin A, E, B6, Canxi, Mangie, sắt 
(đặc biệt quan trọng đối với bé gái) và kẽm. LifePak 
Teen cung cấp đúng chất dinh dưỡng với đúng hàm 
lượng. 
 
T�i sao s �n ph�m này l �i đ�c đáo? 
Sản phẩm bổ trợ phổ biến này được thiết kế để đáp 
ứng những nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của tuổi thiếu 
niên. LifePak TeenTM cung cấp 4 công thức đầy đủ 
trong một: công thức chống oxy hóa mạnh tối ưu, 
công thức Vitamin B cân bằng, công thức hỗ trợ 
xương, và công thức các yếu tố đánh dấu. Sản phẩm 
này cung cấp một phổ rộng các chất dinh dưỡng tối 
cần thiết để phát triển cơ thể. LifePak TeenTM cung 
cấp những nguồn chất dinh dưỡng chất lượng cao, 
như Vitamin E thiên nhiên (hỗn hợp các tocopherol), 
beta carotein thiên nhiên, và Vitamin C đệm. Không 
giống các sản phẩm khác, LifePak Teen cung cấp 
đúng các chất dinh dưỡng ở đúng hàm lượng với các 
số lượng dinh dưỡng liên quan đến sự hấp thu điển 
hình. 
 
S�n ph�m này có an toàn? 
Tất cả hàm lượng của Vitamin và chất khoáng trong 
LifePak TeenTM là dưới NOAEL (không có phản ứng 
phụ) được thiết lập bởi CRN (Hội đồng dinh dưỡng, 
1998). 
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Other Ingredients:  Gelatin, Maltodextrin, Magnesium 
Stearate,Silicon Dioxide. 
 

 


