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TIN CẬY: Top Ten Food luôn lấy chữ TÍN làm

đầu trong kinh doanh. Lấy việc xây dựng và

bảo vệ uy tín là việc sống còn của doanh

nghiệp.

TẬN TÂM: Top Ten Food phục vụ khách

hàng bằng tất cả tấm lòng chân thành, tận

tụy.
TRÁCH NHIỆM: Top Ten Food chịu trách

nhiệm về mọi sản phẩm mình bán ra và mọi

chính sách mình ban hành.

HỢP TÁC: Top Ten Food sẵn sàng hợp tác

trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các bên

cùng có lợi.

CẦU THỊ: Top Ten Food luôn lắng nghe mọi

ý kiến đóng góp với sự tôn trọng và cầu thị.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Sản phẩm được

kiểm nghiệm tại

trung tâm kiểm

nghiệm đạt ISO/IEC

17025.

Số Vilas 866
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Nội tiết tố nữ có

tên khoa học là

estrogen đây là

hormone sinh

dục nữ chủ yếu do

buồng trứng tiết ra,

một phần nữa ở

nhau thai, và tuyến

thượng thận,… Sau

đó chúng sẽ đi theo

máu và gắn vào

các thụ thể

estrogen ở các tế

bào tại mô đích

như: tuyến vú, cổ

tử cung, não,

xương, tim.
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Mất cân bằng nội tiết tố nữ gây nhiều triệu chứng thường thấy

như khô da, tiết nhiều dầu, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng thất thường



SỮA DÀNH CHO PHỤ NỮ THIẾU HỤT NỘI TIẾT TỐ



SỮA DÀNH CHO PHỤ NỮ THIẾU HỤT NỘI TIẾT TỐ

Ăn uống nhiều loại thực phẩm

nguồn gốc từ đậu nành

Như chúng ta đã biết, họ nhà đậu

là loại thực phẩm cung cấp cho

cơ thể nhiều protein thực vật ít

gây hại trong đó đậu nành là số

1.

Đậu nành là loại thực phẩm giúp

phụ nữ bổ sung vitamin, khoáng

chất, collagen và kiểm soát lượng

mỡ thừa hiệu quả, tránh gây bệnh

béo phì làm tăng nguy cơ rối loạn

nội tiết tố.

Ngoài ra, các loại trái cây và rau

quả như cà chua, cà rốt, dâu tây,

chuối rất giàu vitamin và khoáng

chất, phù hợp với những người

thường xuyên rối loạn nội tiết tố.
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Cấu Tạo Da

Da có 3 lớp: lớp biểu bì, lớp 

trung bì và lớp hạ bì (lớp mô 

dưới da).

LỚP BIỂU BÌ

Dày khoảng 0,2mm, có độ

dày khác nhau từng vùng.

Dày nhất ở lòng bàn chân và

mỏng nhất ở vùng quanh

mắt.

Lớp biểu bì tính từ ngoài vào

được chia thành 4 lớp: lớp

sừng, lớp hạt, lớp gai, lớp

đáy. Riêng lòng bàn tay &

lòng bàn chân thì giữa lớp

sừng với lớp hạt còn có thêm

lớp trong suốt.

Melanin và sắc tố da:

Khi ra nắng cơ thể có phản ứng tự vệ: tuyến mồ hôi

tiết ra acid urocanic, tế bào hạt sinh ra hắc tố melanin,

tế bào sừng dày ra để cản tia tử ngoại. Phản ứng tự vệ

này gây ra bất lợi về mặt thẩm mỹ trên da: tế bào sừng

dày ra, bịt chặt tuyến bã nhờn gây mụn; sắc tố melanin

làm da sậm lại –> Da sần sùi, đen sạm đi và dễ nổi

mụn.

Vì thế, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều dễ làm

da xấu đi, nám, nhanh lão hóa… Nên các chị cần che

chắn kĩ khi ra nắng, dùng thêm kem chống nắng để

hạn chế tác nhân gây hại của tia UV đến làn da.
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LỚP TRUNG BÌ

– Chiếm đại bộ phận của da, nằm

ngay bên dưới lớp biểu bì. Có độ

dày gấp 15-40 lần lớp biểu bì.

– Lớp trung bì được chia thành: lớp

đầu nhũ và lớp lưới.

– Quá trình turnover của lớp trung bì

có thể lên đến 5-6 năm.

– Ngoài ra, trong lớp trung bì còn có

các cơ quan trực thuộc da như:

tuyến nhờn, tuyến mồ hôi.

–> Tuyến nhờn và tuyến mồ hôi nằm ở lớp trung bì này, nên cũng có sự

liên quan đến yếu tố mụn. Xem thêm các loại mụn và

– Trong lớp này có các sợi collagen, elastin giúp da săn chắc đàn hồi.

Các mạch máu, dây thần kinh, hyaluronic acid (giúp giữ nước).
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LỚP HẠ BÌ

– Lớp này nằm dưới lớp trung bì, có chứa nhiều mỡ nên còn được gọi là

mô mỡ dưới da. Lớp này đóng vai trò quan trọng như một tấm nệm giúp

bảo vệ cơ bắp và các cơ quan bên trong, giữ nhiệt.

– Mô mỡ có độ dày mỏng khác nhau tùy vị trí. Dày nhất ở vùng bụng,

ngực, mông, đùi. Mỏng nhất ở vùng mí mắt, mũi, môi.

– Mô mỡ của nữ dày hơn nam, nên cơ thể phụ nữ có đường cong uyển

chuyển đẹp mắt. Và nphụ nữ cũng dễ tăng cân béo phì hơn nam giới.
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Để xác định chính xác da mình thuộc loại nào, ngoài phương pháp soi da tại các

trung tâm thẩm mỹ, bạn cũng có thể tự kiểm chứng tại nhà bằng 4 bước đơn giản

như sau:

Bước 1 – Làm sạch: Trước khi kiểm tra, bạn cần tẩy trang (nếu trang điểm). Sau

đó, bạn dùng thêm sữa rửa mặt dịu nhẹ và rửa sạch mặt, rồi thấm khô nhẹ nhàng

bằng khăn bông mềm.

Bước 2 – Đợi: Bạn cần để da mặt tự nhiên trong 1 tiếng mà không dùng bất kỳ

sản phẩm chăm sóc da nào. Cách làm này sẽ giúp da tự cân bằng và quay về

trạng thái bình thường.

Bước 3 – Thử nghiệm: Bạn sử dụng giấy thấm dầu hoặc tấm giấy mỏng, cắt

thành những miếng nhỏ. Tiếp theo, bạn áp các miếng giấy này lên khu vực chữ T

cùng hai bên má khoảng 5 phút.

Bước 4 – Đánh giá kết quả:

•Da nhờn: Trên giấy thử có rất nhiều dầu.

•Da khô: Giấy thử khô ráo, thậm chí bạn còn cảm thấy rát nhẹ khi lỡ

tay miết mạnh lên da.

•Da hỗn hợp: Các miếng giấy ở vùng chữ T (trán, mũi và cằm) có

nhiều dầu. Các vùng còn lại trên mặt khô ráo.

•Da thường: Các miếng giấy thử sạch hoàn toàn, không xuất hiện

vệt dầu.
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1. Uống đủ nước
2. Đừng quên bổ sung rau xanh trái cây

3. Thực phẩm giàu omega 3

4. Thực phẩm chứa collagen 

tự nhiên
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Sữa EVAPLUS
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28 chất bao gồm các acid

amin, chất dinh dưỡng,

vitamin và khoáng chất.

Thay thế bữa ăn phụ

hoặc bổ sung cho chế độ

ăn hàng ngày thiếu vi

chất dinh dưỡng.
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Nano Curcumin, 
bột nghệ, Collogen

Omega 3,6

Sữa non

Vitamin &

Khoáng chất

Chất xơ

dinh dưỡng

Chiết xuất mầm
đậu nành

Choline, Lysine, Taurine, 

MCT, L-carnitine
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100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 448 Kcal/100gr

VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG

Theo nhu cầu khuyến nghị

của người Việt Nam, nhu cầu

về năng lượng là từ 1700-

1900 kcal/người/ngày. Năng

lượng từ ngũ cốc cung cấp

68%, các chất béo cung cấp

18% và các chất đạm cung

cấp 14% tổng nhu cầu năng

lượng trong khẩu phần ăn

hàng ngày.
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VAI TRÒ CỦA CHIẾT XUẤT MẦM ĐẬU NÀNH

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 1500 mg Chiết xuất mầm đậu nành

Đối với nữ giới, mầm

đậu nành với hoạt

chất Isoflavones có

tác dụng rất tốt.
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VAI TRÒ CỦA BỘT NGHỆ

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 3000 mg bột nghệ
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VAI TRÒ CỦA NANO CURCUMIN

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 1000 mg Nano Cucurmin
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VAI TRÒ CỦA COLLAGEN

Collagen là một protein,

chiếm 70% cấu trúc da,

có dạng sợi, được tìm

thấy ở trong các mô liên

kết. Với chức năng được

ví như một chất keo dính,

kết nối các mô trong cơ

thể lại với nhau thành

một khối thống nhất.

Đối với làn da, Collagen

tập trung nhiều nhất ở lớp

hạ bì, chức năng là tạo

độ săn chắc, căng mịn

cho làn da, làm lành vết

thương.

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 300 mg Collagen

https://adiva.com.vn/collagen
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VAI TRÒ CỦA OMEGA 3,6

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 380 mg Omega 3; 150 mg Omega 6

Trong Omega có hai loại axit

chính là axit

docosahexaenoic –

DHA và axit

eicosapentaenoic – EPA.

Đặc biệt, EPA giúp điều

chỉnh sự sản sinh chất nhờn

nhằm tăng cường sự hydrat

hóa của da mà không

cần bài tiết quá nhiều làm

chuyển hóa da nhờn, giữ

cho da mềm và đàn hồi
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Vai trò của sữa non

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 500 mg sữa non

Sữa non có thể được sử dụng

như là một chất dinh dưỡng bổ

sung tăng cường sức mạnh thể

chất và khả năng miễn dịch nói

chung. Sữa non của bò

có lactoferrin, glycoprotein

và proline- rich polypeptide (PRP)

giúp con người chống lại triệu

chứng suy giảm hệ miễn dịch. Nó

cũng bảo vệ bệnh nhân khỏi căn

bệnh tiêu chảy do khuẩn trùng

cầu crypto gây ra.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lactoferrin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Glycoprotein
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Proline-_rich_polypeptide&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=PRP&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu%E1%BA%A9n_tr%C3%B9ng_c%E1%BA%A7u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypto&action=edit&redlink=1
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VAI TRÒ CỦA CHOLINE

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 35 mg Choline

Choline là hợp chất hữu

cơ tan trong nước, là chất

dinh dưỡng tương tự

như vitamin B, được xem

như phúc phức hợp

vitamin B (vitamin B-

complex). Đây là thành

phần quan trọng của mô

thần kinh trong não, giúp

cải thiện hoạt động não,

tăng cường trí nhớ, giảm

nguy cơ khuyết tật ống

thần kinh ở thai nhi, hỗ trợ

năng lượng và duy trì sự

trao đổi chất lành mạnh.
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Vai trò của Lysine

Lysine là một axít amin

thiết yếu, nó không được

tổng hợp trong cơ thể con

người mà phải lấy từ thức

ăn có chứa lysine.

Tuy là một dưỡng chất khó

được tích lũy trong cơ thể

nhưng nó lại đóng vai trò

quan trọng trong quá trình

hấp thụ canxi, tạo cơ bắp,

phục hồi chấn thương, sau

phẫu thuật. Lysine còn là

yếu tố cần thiết tham gia

quá trình tổng hợp các

hormone, enzym, các

kháng thể.

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 600mg Lysine
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VAI TRÒ CỦA TAURINE

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 45 mg Taurine

Taurine hay còn gọi

là 2-

aminoethanesulfonic a

xit là axit amin có vai

trò quan trọng trong

việc phát triển não và

võng mạc (mắt), giúp

phòng chống các bệnh

về tim mạch, chống ôxy

hoá, ngăn ngừa bệnh

tiểu đường
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VAI TRÒ CỦA MCT

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 500 mg MCT

Chất béo MCT (Medium chain

triglycerides) là chất béo dễ hấp thu,

cung cấp năng lượng cho cơ thể, phát

triển trí não

Đây là những axit béo trung bình chủ

yếu:

•C6: Axit caproic hoặc axit hexanoic.

•C8: axit caprylic hoặc axit octanoic.

•C10: axit capric hoặc axit decanoic.

•C12: axit lauric hoặc axit dodecanoic.
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VAI TRÒ CỦA L-CARNITINE

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 66 mg L-Carnitine

L-Carnitine là một

chất bổ sung dinh

dưỡng. Chất bổ

sung này đóng một

vai trò quan trọng

trong việc sản xuất

năng lượng bằng

cách vận

chuyển axit

béo vào ty thể của

tế bào

https://vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/axit-beo-la-gi-cac-loai-axit-beo-no-chua-no-thuong-gap/


SỮA DÀNH CHO PHỤ NỮ THIẾU HỤT NỘI TIẾT TỐ

Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100gr sữa

EVAPLUS cung cấp

A 700-900 IU 820 IU

D 15- 20 mcg (600-800 IU) 165 IU

E 22.4 IU (15mg) 40 mg

K 50-60 mcg 33,1 mcg

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

Vitamin Cần

thiết/ngày

100Gr sữa

EVAPLUS cung cấp

B1 1,1-1,2 mg/ ngày 0, 66 mg

B2 1- 1,3 mg/ ngày 0,47 mg

B3

(Niacin/PP)

14-16 mg/ ngày 5,5 mg

B5 5-7 mg/ ngày 2,73 mcg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

B6 1,3-1,7 mg/ ngày 0,55 mg

H

(Biotin)

Trẻ em: 8- 20 mcg /ngày

Người lớn: 25-35 mcg/ 

ngày

82,8 mcg

B9 300-500 mcg /ngày 110 mcg

B12 2,4 mcg/ ngày 1,65 mcg

C 75-90 mg/ ngày 45 mg
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VAI TRÒ CỦA KHOÁNG CHẤT
Khoáng chất Cần thiết/ngày*

(Người trưởng thành)

100Gr sữa EVAPLUS 

cung cấp

Natri 1500 mg 60 mg

Kali 4700 mg 370 mg

Phospho 700 mg 200 mg

Kẽm 3-7 mg 5 mg

Canxi 500-1000 mg 330 mg

Sắt 13,7-58,8 mg 8,2 mg

Magie 200-400 mg 105 mg

Iod 150-250 mcg 55 mcg

Đồng 0,7 mg 0,110 mg

Mangan 1,8-2,3 mg 1,1 mcg

Cloride 1-2 g 0,31 g
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu

hóa.

2. Làm giảm lượng

cholesterol trong máu.

3. Tham gia điều hòa

đường huyết.

4. Giảm cân.

5. Chất xơ với bệnh ung

thư.

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa :

- Chất xơ có tác dụng chống táo bón vì

khi vào ruột chất xơ hút nhiều nước, tăng

khối lượng của phân và kích thích nhu

động ruột làm tăng co bóp để tống phân ra

ngoài. Đại tiện đều đặn hàng ngày giúp cơ

thể thải chất độc thường xuyên và tránh

việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Ở

những người bị táo bón lâu ngày thường

khó tính bẳn gắt do chất độc ứ đọng trong

cơ thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh.

- Điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột: Một

số loại vi khuẩn sống tại ruột có khả năng

phân giải và đồng hóa chất xơ. Chất xơ tạo

điều kiện tốt nhất cho chức phận tổng hợp

của vi khẩn có lợi tại ruột nên hỗ trợ sự

phát triển vi khuẩn có lợi. Chất xơ có tác

dụng điều hòa hệ vi khuẩn tại ruột nên tăng

cường quá trình tiêu hóa hấp thu tại ruột.
100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

2. Làm giảm lượng cholesterol

trong máu: Cơ thể tổng hợp muối mật

tại gan bằng nguyên liệu là cholesterol

và đổ vào ruột non qua ống mật chủ.

Tại ruột chất xơ hút nước sẽ nở ra và

giữ muối mật trong các lớp nhầy rồi

đẩy theo phân ra ngoài do đó làm giảm

sự hấp thu lại muối mật. Đặc biệt hơn

chất xơ còn có tác dụng làm giảm

cholesterol có hại (LDL) và tăng

cholesterol có lợi (HDL). Vì vậy khẩu

phần ăn có nhiều chất xơ sẽ giúp làm

giảm lượng cholesterol trong máu.

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

3. Tham gia điều hòa đường

huyết:Chất xơ có tác dụng làm tinh

bột lưu lại lâu hơn trong dạ dầy tạo

cảm giác no và làm chậm quá trình

phân giải và hấp thu glucose làm

lượng đường máu tăng lên từ từ,

không tăng đột ngột nên điều hòa

được lượng đường huyết. Người bị

bệnh đái đường chế độ ăn nên tăng

cường chất xơ vì có tác dụng hỗ trợ

điều trị bệnh đái tháo đường

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

4. Giảm cân :

Khẩu phần ăn nhiều chất

xơ sẽ ít năng lượng nhưng

lại tạo cảm giác no, làm

giảm thèm ăn đồng thời

ngăn cản hấp thu các chất

béo do đó hỗ trợ việc giảm

cân đối với người bị béo

phì

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

5. Chất xơ với bệnh ung thư: Hiện nay

người ta đã thấy rõ vai trò của chất xơ đối

với việc làm giảm nguy cơ đối với ung thư

đại tràng thông qua các vi khuẩn có lợi tại

ruột tạo ra các chất ức chế sự phát triển

của tế bào ung thư và giúp tăng bài xuất

các chất có khả năng gây ung thư ra khỏi

cơ thể. Đồng thời người ta còn thấy tác

dụng của chất xơ đối với giảm nguy cơ ung

thư vú do làm giảm lượng estrogen trong

máu

100 gr sữa bột EVAPLUS chứa 2000 mg Chất xơ dinh dưỡng
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- Tên thương mại: EVAPLUS

- Dạng bào chế: bột mịn màu trắng

- Đóng gói: hộp 750 gram

- Giá: 615.000 vnd/ hộp

GIÚP:

Giúp cân bằng nội tiết tốt nữ

Làm chậm quá trình lão hóa da

Làm đẹp da, giảm đồi mồi, mụn trứng

cá, chống vết nám, tàn nhang
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5 muỗng (khoảng 45g) với 200ml nước ấm cho 1 ly sữa

EVAPLUS 220ml, khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn

Ngày 2-3 ly, sử dụng hết sau 1 giờ pha.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 18 TUỔI TRỞ LÊN
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