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BỔ SUNG CHẤT XƠ HOẠT HÓA ĐỂ HỆ TIÊU HÓA KHỎE MẠNH
Hơn 3 thập kỷ phát triển khoa học dinh dưỡng, Herbalife trở thành một trong những tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu
thế giới. Các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng của Herbalife được công nhận tác động tích cực lên lối sống lành mạnh
của người tiêu dùng trên thế giới. Vừa qua, tập đoàn giới thiệu thế hệ dinh dưỡng mới nhất - sản phẩm Active Fiber
Complex hay còn gọi là Hỗn hợp Chất xơ Hoạt hóa. Sản phẩm được coi là giải pháp giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe
mạnh, bên cạnh dòng sản phẩm Lô hội Thảo mộc Cô đặc rất được người tiêu dùng ưa chuộng.
Sản phẩm có chứa các chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp giảm thiểu triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, thúc đẩy
chức năng tiêu hóa đều đặn của dạ dày và ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sự tăng trưởng của các lợi khuẩn. Với
Active Fiber, việc bổ sung chất xơ cho cơ thể trở lên rất đơn giản - chỉ cần hòa tan 1 thìa vào nước trái cây hoặc
trà, hay bất cứ loại thức uống nào bạn yêu thích, là bạn đã cung cấp cho cơ thể thêm 5g chất xơ.
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NGUYỄN VĂN LAI – KỶ LỤC GIA TRÊN ĐƯỜNG CHẠY 5000M
SEA Games 28 vừa kết thúc tại Singapore chứng kiến sự lớn mạnh của điền kinh Việt Nam ở đấu trường khu vực,
khi lần đầu tiên chúng ta đoạt được tới 11 HCV đồng thời liên tiếp phá kỷ lục SEA Games ở cả cự ly ngắn cũng như
cự ly trung bình và cự ly dài.
Vốn đam mê thể thao, lại sở hữu nền tảng sức khỏe tốt nhờ được rèn luyện thường xuyên trong môi trường quân
ngũ, nên Văn Lai đã quyết định làm quen với môn điền kinh, và tài năng của anh bắt đầu được phát hiện khi Văn
Lai tham gia giải chạy vũ trang cuối năm 2007.
Bên cạnh nền tảng thể lực được tích lũy qua những buổi tập thì bí quyết khác nữa để làm nên thành công của Văn
Lai chính là vấn đề dinh dưỡng. Năm nay điền kinh Việt Nam được chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị cho SEA Games
nên những VĐV trọng điểm như Văn Lai cũng được đầu tư tương xứng.
Nhờ thế, Văn Lai đã được sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng Herbalife từ rất sớm, và bản thân anh cũng xác nhận
đây chính là bí quyết làm nên thành công của anh. Văn Lai chia sẻ: "Năm nay chúng tôi nhận được sự quan tâm về
dinh dưỡng tốt hơn, các sản phẩm của Herbalife được phát trước sớm, sau khi sử dụng tôi thấy thể lực và tinh thần
rất tốt".
Rất nhiều VĐV Việt Nam giành HCV ở SEA Games 28 như Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh, Hoàng Xuân Vinh
đều khẳng định chất lượng và sự hiệu quả của những sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife, trong đó Nguyễn Văn
Lai cũng không là ngoại lệ.
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