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Chúng ta thường nghe nhắc đến “Amino acid”, nhưng nhiều 

người vẫn không biết rõ đó là gì. Amino acid thực chất là một 

hợp chất hữu cơ sinh học không thể thiếu cho cơ thể con 

người, việc bổ sung đầy đủ Amino acid sẽ mang lại những 

hiệu quả không ngờ đối với cơ thể. Trong những năm gần 

đây, nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy Amino acid có 

công dụng đa dạng trong việc làm đẹp, giải tỏa mệt mỏi, 

phòng ngừa bệnh tật, tăng cường thể lực,... Chính vì vậy hãy 

bổ sung Amino acid để thêm khỏe và đẹp mỗi ngày.

Chìa khóa cho vẻ đẹp không tì vết 
“Cơn sốt” Amino Acid

 Amino acid là gì?
Cấu tạo cơ thể con người gồm có khoảng 20% là protein, 

và trong các phân tử protein có chứa 20 loại Amino acid khác 

nhau. Nếu trừ đi 60% lượng nước trong thành phần cơ thể, thì 

protein chính là yếu tố quan trọng chiếm giữ một nửa còn lại. 

Có 9 loại Amino acid thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp 

được, chỉ có thể hấp thu từ bữa ăn hàng ngày. Chất đạm được 

hấp thu vào cơ thể sẽ được phân giải thành Amino acid, sau 

đó được tái tổng hợp thành các loại protein tương thích với 

từng bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, chúng còn có tham gia 

vào quá trình hình thành chất dẫn truyền thần kinh và các 

kháng thể miễn dịch, kích hoạt nguồn năng lượng và cải thiện 

chức năng của các bộ phận trên cơ thể. Chính sự vận động 

của các phân tử Amino acid tại các bộ phận nhất định đã tạo 

nên cơ thể của chúng ta.

 Tại sao Amino acid lại tốt trong việc 
làm đẹp?
Vậy Amino acid có hiệu quả trong việc làm đẹp như thế nào? 

Nhắc tới thành phần làm đẹp da, chúng ta vẫn thường nghĩ 

ngay đến collagen, nhưng thực chất thành phần chính trong 

collagen chính là Amino acid. Collagen là thành phần quan 

trọng cấu tạo nên biểu bì da, có công dụng giữ cho làn da luôn 

săn chắc, nhưng chúng lại có đặc trưng là khó được thay mới 

trong môi trường cơ thể, thay vào đó có thể hấp thu Amino 

acid để tổng hợp collagen. Ngoài ra, NMF – thành phần dưỡng 

ẩm tự nhiên, có nhiệm vụ giữ ẩm cho da, cũng được cấu thành 

từ Amino acid, nên việc hấp thu Amino acid để tăng cường 

lượng NMF sẽ giúp bạn có được làn da ẩm mịn, không bị khô 

rạn. Không những thế, Amino acid cũng hỗ trợ quá trình thay 

mới tế bào da diễn ra suôn sẻ hơn, những lớp tế bào da cũ 

bong ra sẽ giúp bạn tái sinh một làn da mới không tì vết.

Ngoài da, Amino acid cũng có tác dụng tương tự đối với tóc 

và móng, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể nên sẽ là 

“trợ thủ đắc lực” của bạn trong giai đoạn ăn kiêng. Đây chính 

là bảo bối “thần kì” giúp bạn đẹp “từ trong ra ngoài”.

Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn suy yếu do sinh hoạt không điều độ 

và không đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn, năng 

lượng của Amino acid sẽ bị chuyển sang “lấp vào” những phần 

thiếu hụt đó. Chính vì vậy, hãy sử dụng TPCN khi bạn có thể 

điều chỉnh hợp lí thói quen sinh hoạt của mình để có được vẻ 

đẹp trong mơ!

Công
 dụng làm đẹp của Amino Acid

Tăng cường độ ẩm 

và độ đàn hồi của da. 

Thúc đẩy quá trình thay 

mới tế bào da, ngăn ngừa 

sự hình thành các đốm 

nâu, tàn nhang, giúp 

làn da rạng rỡ. 

Tăng cường trao đổi 

chất cơ bản, giúp cơ thể 

dễ giải phóng năng lượng, 

đốt cháy mỡ thừa. Lưu ý 

rằng bạn sẽ không thể 

giảm cân nếu chỉ uống 

TPCN.

Kích thích sự tăng 

trưởng của tóc và 

móng, xóa tan những nỗi 

lo như tóc chẻ ngọn, 

rụng, khô, móng 

mỏng, dễ gãy,..

Da Cơ thể

Tóc & móng

Tư vấn / Bác sĩ Masaru Ohtani

Cựu giảng viên cao học Đại học Tokyo. Chuyên viên 

nghiên cứu Amino acid, còn được gọi thân mật là 

“Doctor Amino”. Có thể giải đáp giúp bạn mọi thắc 

mắc liên quan đến Amino acid và tư vấn các bí quyết 

giúp cải thiện sức khỏe và làm da sáng đẹp hơn. 

 ¤www.aminoevidence.com/

Các sản phẩm TPCN đang gây sốt ở Nhật

Trong các loại Amino Acid đã được kiểm nghiệm, 

“Biyoshiki” có công dụng làm đẹp da và giảm 

cân hiệu quả. Sản phẩm cung cấp đầy đủ 12 loại 

Amino acid có cơ cấu giống thành phần dưỡng ẩm 

tự nhiên NMF, cùng 11 loại vitamin cần thiết cho 

cơ thể. Sản phẩm “Matchashiki” làm từ Matcha 

cũng có tác dụng tốt trong việc phục hồi thể lực.   

Website: www.biyoshiki.com

Liên hệ tại Việt Nam:  ✉	info@plusmainichi.vn

PLACENTA DẠNG THẠCH VỊ XOÀI

Với chiết xuất từ thành phần Collagen peptide 

từ da lợn, nước ép xoài, chiết xuất sụn cá hồi, 

giúp hạn chế lão hóa, tăng cường độ đàn hồi 

của da, giúp da hồng hào tự nhiên

Giá: Từ 150.000VND/ hộp 7 thanh

NSX: Earth Blochemical Co., Ltd

VIÊN UỐNG MULTIVITAMIN

Bổ sung các Vitamin cần thiết hàng 

ngày cho cơ thể, tăng khả năng hấp 

thụ và chuyển hóa dinh dưỡng, giúp 

tăng cường sức đề kháng cho cơ thể 

khỏe mạnh.

Giá: 330.000VND/ gói  60 viên

NSX: Công ty cổ phần Seiko Yakuhin 

Kogyo, Nhật Bản

26814/2013/ATTP-XNCB

21880/2015/ATTP-XNCB

26814/2013/ATTP-XNCB

 299/2015/ATTP-XNCB

26176/2014/ATTP-XNCB

VIÊN GiẢI RƯỢU NOMIKAI BANCHO

Xua tan cảm giác mệt mỏi, giúp chuyển hóa và phục hồi 

năng lượng cho cơ thể khỏi ảnh hưởng của các chất có 

cồn mà vẫn không làm mất hưng phấn khi uống rượu bia, 

bảo vệ gan, mật, dạ dày khỏi tác hại của bia rượu.

Giá: 55.000VND/ gói 4 viên

NSX: Công ty cổ phần Seiko Yakuhin Kogyo, Nhật Bản

Ưu đãi dành riêng cho khách hàng online

Có thể áp dụng chương trình tích điểm và 

thẻ thành viên

Dịch vụ giao hàng nhanh chóng

www.plusmainichi.vn

Ra mắt kênh mua hàng online của Plus Mainichi!
Gần 1.500 mặt hàng với 6 nhóm hàng chính

Thực phẩm Đồ gia dụng

Làm đẹp Thời trang

Giảm ngay 

15% khi mua từ 2 

gói trở lên (từ 1 - 

31/7/2017)

Giảm giá 

20% (từ 1 - 

31/7/2017)

Văn hóa phẩm

“Cơn lốc” THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

                                tại PLUS MAINICHI

Mẹ và Bé

VIÊN UỐNG TRỊ NÁM, 

TÀN NHANG, ĐỐM NÂU HCL

Ức chế quá trình tổng hợp melanin, điều 

trị tận gốc nám, sạm, tàn nhang, đốm 

nâu, làm trắng da từ sâu bên trong, hỗ 

trợ điều trị thâm mụn, ngăn ngừa mụn.

Giá: 1.500.000VND/ hộp 120 viên

NSX: Công ty Sakura

VIÊN UỐNG ĐẸP DA 

CHỐNG LÃO HÓA CHP

Bổ sung dưỡng chất giúp làm khỏe và 

phục hồi da, tăng cường hệ miễn dịch 

và tái tạo tế bào mới, điều tiết chất 

nhờn dư thừa, se khít lỗ chân lông.

Giá: 1.650.000VND/ hộp 60 viên

NSX: Công ty Sakura

NEW 
SERVICE

www.facebook.com/plusmainichi.japanshop

PLUS MAINICHI – 

Japan Shop in Town

    88 Mạc Thị Bưởi, Q.1,

    TP.HCM

    08 3822 0822

    9:00 – 22:00


