
 

Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Bột Protein 

(Food For Special Dietary Uses: Personalized Protein Powder) 
 

XUẤT XỨ: Hoa Kỳ 

 

 
 

THÀNH PHẦN: 

Protein Đậu Nành Phân Lập (93%) (Biến Đổi Gen), Whey Protein Cô Đặc, Hương Kem Vani Tự 

Nhiên, Dioxyd Silic Vô Định Hình (Chất Chống Đông Vón). 

 

CÔNG DỤNG: 

Sản phẩm Bột Protein giúp xây dựng và duy trì cơ bắp săn chắc, có thể được kết hợp sử dụng với 

Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 Herbalife® hỗ trợ tăng cường kiểm soát cơn đói và cung cấp 

năng lượng kéo dài. 

 

LƯU Ý: 

• Sản phẩm chứa đậu nành và các chế phẩm từ sữa 

• Nên tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Sản phẩm có chứa 

đậu nành sử dụng công nghệ chuyển gen. 

 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 

Phù hợp với người trưởng thành và người muốn tham gia chương trình quản lý cân nặng lành 

mạnh. Đây chính là một phần của chương trình quản lý cân nặng bao gồm chế độ dinh dưỡng cân 

bằng và việc tập luyện thể dục thường xuyên. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

1 thìa (1 phần ăn) cung cấp 5g protein. Dùng từ 1 đến 4 lần mỗi ngày. Có thể trộn với Hỗn Hợp 

Dinh Dưỡng Công Thức 1 của Herbalife® hoặc pha với những loại thực phẩm và đồ uống khác 

như ngũ cốc, sữa chua, nước xốt và súp. 

 

BẢO QUẢN: 

Đóng nắp chặt và để nơi khô mát. 

 

 



 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM 

Tầng 03, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 028.3827 9191    Fax: 028.3827 9292 

 

 

Số xác nhận công bố: 3935/2019/ĐKSP 

• Xem giấy Xác nhận công bố tại đây 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 

• Xem giấy Xác nhận nội dung quảng cáo 

Giá bán (VNĐ - đã bao gồm VAT): 

• Xem chi tiết tại đây 
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https://edge.myherbalife.com/vmba/media/B593318F-2CFE-4DA3-A57C-BAC48928F171/Web/General/Original/Bang_gia_03_2020.pdf

