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Hiểu đúng để tư vấn đúng



Thế nào là tpcn?

phân loại

Hướng dẫn tư vấn
NỘI DUNG CHÍNH

Lưu Ý quan trọng

NỘI DUNG CHÍNH



TPCN là thực phẩm có hoặc ko mang
năng lượng nhưng có tác dụng gần như

thuốc, tuy nhiên không cần kê đơn
 



   bổ sung vi lượngbổ sung vi lượngbổ sung vi lượng    bổ sung đa lượngbổ sung đa lượngbổ sung đa lượng

 

VITAMINVITAMINVITAMIN

KHOÁNG VI LƯỢNGKHOÁNG VI LƯỢNGKHOÁNG VI LƯỢNG

   ACID AMINACID AMINACID AMIN

   
ĐẠM (Protein)ĐẠM (Protein)ĐẠM (Protein)

KHOÁNG ĐA LƯỢNGKHOÁNG ĐA LƯỢNGKHOÁNG ĐA LƯỢNG

TINH BỘT ( Carbohydrat)TINH BỘT ( Carbohydrat)TINH BỘT ( Carbohydrat)

   ACID BÉO ( Lipid)ACID BÉO ( Lipid)ACID BÉO ( Lipid)

(Sắt, kẽm, selen, đồng, chì, i-ốt,mangan,(Sắt, kẽm, selen, đồng, chì, i-ốt,mangan,(Sắt, kẽm, selen, đồng, chì, i-ốt,mangan,
crom)crom)crom)

(Canxi, Natri, Clo, Kali, Phospho, Magie)(Canxi, Natri, Clo, Kali, Phospho, Magie)(Canxi, Natri, Clo, Kali, Phospho, Magie)



 

 

   thành phần ĐA lượngthành phần ĐA lượngthành phần ĐA lượng

ĐẠMĐẠMĐẠM
(protein)(protein)(protein)

KHOÁNG ĐA LƯỢNGKHOÁNG ĐA LƯỢNGKHOÁNG ĐA LƯỢNG   CHẤT BÉO ( Lipid)CHẤT BÉO ( Lipid)CHẤT BÉO ( Lipid) ĐƯỜNG BỘTĐƯỜNG BỘTĐƯỜNG BỘT   
( Carbohydrat)( Carbohydrat)( Carbohydrat)

PeptiPeptiPepti
dedede

Acid AminAcid AminAcid Amin

AcidAcidAcid
béobéobéo

GlycerolGlycerolGlycerol

GlucoseGlucoseGlucose

 Phát triển chức năng
não bộ, thị lực, tuần

hoàn máu và sản xuất
hormon

MonosachariMonosachariMonosachari
dededeNguồn cung cấp

năng lượng chính
cho cơ thể

tạo kháng thể,  tăng
trưởng & tái tạo mô

Canxi, Phospho, MagieCanxi, Phospho, MagieCanxi, Phospho, Magie

tạo cấu trúc xương,
răng, điều hoà sự co cơ,

dần truyền thần kinh

Kali, Natri, CloKali, Natri, CloKali, Natri, Clo

cân bằng điện giải, riêng
kali giữ nước, điều hoà
co cơ, dẫn truyền TK



 

 
   thành phần vi lượngthành phần vi lượngthành phần vi lượng

VITAMINVITAMINVITAMIN
Tan trong dầu

Tan trong nước

A, D, K, E

C, 8 vitamin nhóm B
Vitamin B1 (thiamine)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacin)
Vitamin B5 (axit pantothenic)
Vitamin B6 (pyridoxine)
Vitamin B7 (biotin)
Vitamin B9 (axit folic)
Vitamin B12 (cobalamin)

   ACID AMINACID AMINACID AMIN

vit A, E, và B12 được dự trữ với mức độ đáng kể 

Cần 9 a.a

Cần 8 a.a

Lysine, Leucine, Isoleucine,
Histidine, Methionine,

Phenylalanine, Threonine,
Tryptophan, Valine

KHOÁNG VI LƯỢNGKHOÁNG VI LƯỢNGKHOÁNG VI LƯỢNG

Sắt, kẽm,Sắt, kẽm,Sắt, kẽm,   selen, đồng, chì,selen, đồng, chì,selen, đồng, chì,
i-ốt,mangan, cromi-ốt,mangan, cromi-ốt,mangan, crom

Ngoại trừ crom, tất cả đều
kết hợp vào các enzyme

hoặc các hormon 

Sắt và Kẽm là 2 thành
phần dễ thiếu hụt, còn lại

hiếm khi thiếu



B5-B9-B12
Tạo hồng cầu
Ổn định chức năng thần kinh
 Riêng Acid folic quan trọng
trong việc hình thành và phát
triển ống thần kinh thai nhi

B7( Biotin)
Da, tóc, móng chắc khoẻ

E
Chất chống oxy hóa nội bào
Lọc bỏ các gốc tự do trong
màng nhầy sinh học 

B1-B3-B6
Chuyển hoá năng lượng ( từ
đường bột, chất đạm, chất béo),
tăng cảm gíac ngon miệng

A

B2(Riboflavin)
Bảo vệ màng nhầy tế bào

( da, môi...)
 

D
Hấp thụ canxi và phospho
Ổn định chức năng tuyến giáp
 Giảm nguy cơ bệnh tự miễn 

K
K1: hình thành yếu tố đông máu 
K2: hoạt hoá protein tạo xương
(osteocalci), gắn canxi vào điểm
loãng xương

 Riêng B6 điều tiết tuyến bã
nhờn, tổng hợp nhân hồng cầu

Sự hình thành sắc tố thị giác
Tính toàn vẹn của biểu mô
Ổn định sừng hoá nang lông

C
Thúc đẩy tổng hợp collagen
Tổng hợp Acid Amin tạo
Protein ( tạo kháng thể)
Tăng sức bền mạch máu

 

Kẽm
Là thành phần của hàng trăm
loại enzyme -> kích hoạt miễn
dịch, chống viêm nhiễm
Kích thích vị giác
Duy trì chức năng sinh lý

 SẮT
Thành phần tạo máu và

nhiều enzyme trong cơ thể. 
Sắt chứa trong các sản phẩm

động vật được hấp thụ tốt
hơn  vật 

Hấp thu tăng lên khi được
tiêu thụ với vitamin C.

 



RDA
Recommended Daily

Allowance

UL
Under Limited

Dùng cho trẻ từ...

 LƯU Ý QUAN TRỌNG
về kí hiệu trên bao bì sản phẩm



RDA
 Lượng khuyến nghị mỗi ngày

Dùng cho trẻ từ...

 Không có nghĩa là không
dùng cho trẻ dưới... 

 LƯU Ý QUAN TRỌNG

 Một số thông tin trên nhãn sản phẩm

UL
 Lượng tối đa mỗi ngày



thanks for
watching!


