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DANH MỤC NHÓM VIÊN UỐNG

Hộp 30, 100 viên
Giá: 285,000/595,000

“Bồi bổ thể trạng, 
tăng sức đề kháng”

VIÊN BỔ AZ 
NÂNG THỂ TRẠNG,
TĂNG ĐỀ KHÁNG

A-Z Vital

Đặc điểmTT
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Thành 
phần

Tên/ ảnh sản phẩm

Hộp 60 viên
Giá: 285,000

VIÊN CANXI HỮU CƠ
Calcium Gluconate + D3

Ưu điểm

Tác dụng

Liều dùng

Đối tượng

Canxi Gluconate 333.3 mg; Vitamin 
D3 10 ug; Inulin 90% 55.6 mg; 
Microcrystalline cellulose; Magie 
stearate vegetable; Silica precipitated.

√ Canxi Gluconate là hữu cơ hoàn 
toàn từ thực vật. DỄ HẤP THU, AN 
TOÀN TUYỆT ĐỐI.
√ Khả năng hấp thu cao gấp 3 lần 
canxi thông thường.
√ Được bổ sung Inulin - tốt cho hệ 
tiêu hóa, không gây táo bón.
√ Không lắng cặn, không sạn, 
không MÙI, KHÔNG VỊ đắng, tan 
hoàn toàn. 
√ Dùng được cho cả trẻ nhỏ, Bà 
bầu và người lớn.

Bổ sung canxi và Vitamin D3 cho cơ 
thể, giúp phát triển xương và răng ở 
trẻ, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng 
xương ở người lớn. Bổ sung canxi 
và Vitamin D cho phụ nữ trong thai 
kỳ.

7-9 tuổi, uống 2 viên mỗi lần, ngày 1 
đến 2 lần; Người lớn: Uống 2 viên/ 
lần, ngày hai đến 3 lần. Có thể trộn 
với sữa, đồ ăn để dùng cho trẻ nhỏ.

√ Trẻ em trong thời kỳ phát triển 
chiều cao, xương và răng.
√ Phụ nữ mang thai và trong thời kỳ 
cho con bú.
√ Người lớn, người bị thiếu canxi và 
nguy cơ loãng xương.

Đặc điểmTT
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Thành 
phần

Tên/ ảnh sản phẩm

Ưu điểm

Tác dụng

Liều dùng

Đối tượng

Phytoestrogen (isoflavone 55mg); 
Macca Root Extract (chiết xuất sâm 
Macca); Ginkgo Biloba; Calcium 
500mg. Vitamin nhóm B, Vitamin D3.

√ Hàm lượng Isoflavone cao hơn 
các sản phẩm khác (55mg).
√ Có thêm Sâm macca và Ginkgo 
các sản phẩm khác không có.
√ Dạng viên nang giúp có độ phân 
giã cao nhất, dễ tan, dễ hấp thu, 
hàm lượng tinh chất cao.
√ Tiết kiệm hơn với 60 viên /hộp. 
(thời gian đầu ngày 2 viên, sau có 
thể dùng duy trì ngày 1 viên.) So 
sánh chi phí dùng 1 tháng rẻ hơn 
cả hàng nội.

*Hỗ trợ cân bằng nội tiết; bổ sung 
canxi và các Vitamins.
*Hỗ trợ điều trị các chứng rối loạn 
tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn 
kinh như: bốc hỏa, đau đầu, mất 
ngủ.

Uống 1 viên/ lần, ngày 2 lần sau bữa 
ăn. Không dùng quá liều được 
khuyến cáo.

*Phụ nữ bị các chứng sạm da, tàn 
nhang do mất cân bằng nội tiết và vi 
chất.
*Phụ nữ bị giảm ham muốn tình dục, 
bị chứng khô âm đạo.
*Phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh, 
thời kỳ mãn kinh và sau mãn kinh.

Đặc điểmTT
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Thành 
phần

Tên/ ảnh sản phẩm

Hộp 30 viên
Giá: 325,000

Ưu điểm

Tác dụng

Liều dùng

Đối tượng

Mỗi viên nang chứa 140mg Sylimarin; 
225mg Choline; 35mg Kẽm; 5,2mg 
Vitamin D3; 5,83mg magie.

√ Hàm lượng Silymarin tinh chất 
cao, với 140mg mỗi viên.
√ Bảo vệ gan toàn diện: Công thức 
độc đáo kết hợp Silymarin + Choline + 
Zn và D3. Giúp tái tạo và phục hồi tế 
bào gan. Bảo vệ tế bào gan, ngăn 
ngừa nhiễm độc tố và ngừa nguy cơ 
bị u xơ gan.
√ Sản xuất tại Đức - Chất lượng Đức 
- đứng đầu thế giới.
√ Chỉ một viện mỗi ngày. Đảm bảo 
hiệu quả.
√ Bào chế dạng viên nang, khả năng 
phân giã tối ưu, giúp hấp thu tốt 
nhất.

Giải độc gan và bảo vệ tế bào gan 
khỏi các độc tố gây hại; Phục hồi và 
tăng cường chức năng gan; Phục 
hồi và tái tạo tế bào gan; Ngăn ngừa và 
hạn chế các tác hại của rượu bia, 
thuốc lá, thuốc và các chất độc hại; Hỗ 
trợ điều trị vừa ngăn ngừa các 
chứng viêm gan, suy gan, u xơ gan, 
gan nhiễm mỡ, men gan cao.
Uống 1 viên sau bữa ăn. Sử dụng 1 
liệu trình liên tục 3 tháng để có hiệu 
quả tốt nhất. Không dùng quá liều 
được khuyến cáo. Phụ nữ có thai và 
trẻ nhỏ cần tham khảo ý kiến bác sỹ 
trước khi dùng.

Những người bị các chứng viêm gan, 
suy gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men 
gan cao. Những người hay sử dụng 
rượu bia và các chất kích thích ảnh 
hưởng đến hoạt động của gan; Người 
có chức năng gan suy giảm do ảnh 
hưởng của các chất độc hại; Người bị 
xơ gan, viêm gan do virus, gan nhiễm 
mỡ, người bị men gan cao; Người bị 
rối loạn chức năng gan.

VIÊN GIẢI ĐỘC,
TĂNG CƯỜNG 

CHỨC NĂNG GAN 
Liver Capsules

We make Cospharm Great!                                                                                                                              Tài liệu lưu hành nội bộ 

“Canxi Hữu cơ,
            Canxi an toàn”

“Bảo vệ gan toàn diện”

VIÊN NỘI TIẾT NỮ
Active Meno Plus Capsules

“Khởi nguồn sức khỏe, 
sắc đẹp và sinh lý nữ”

Hộp 60 viên
Giá: 456,500

Đặc điểmTT
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Thành 
phần

Tên/ ảnh sản phẩm

Ưu điểm

Tác dụng

Liều dùng

Đối tượng

26 Vitamins và khoáng chất. Bổ 
sung Co-Enzym Q10 và Lutein 
giúp sáng mắt, tốt cho tim mạch.

√ Có thêm Co-Enzym Q10 và Lutein 
mà các sản phẩm khác không có.
√ Chứa 26 Vitamin các khoáng 
chất, đầy đủ các Vitamin thiết yếu 
cho cơ thể.
√ Hàm lượng cao, chỉ cần một viên 
mỗi ngày.

*Nâng cao thể trạng, tăng cường sức 
khỏe cho các trường hợp chán ăn, 
mệt mỏi, suy nhược, người mới ốm 
dậy, người sau phẫu thuật, người 
trung niên và cao tuổi, phụ nữ có thai 
và cho con bú.
*Tăng cường sức đề kháng của cơ 
thể, tăng cường khả năng miễn dịch, 
ngăn ngừa nguy cơ mắc các chứng 
bệnh do vi khuẩn và virut gây ra.

Uống với nhiều nước trong hoặc 
trước bữa ăn. Người lớn: uống 1 viên 
mỗi ngày, dùng liên tục trong 30 ngày 
trở lên. Trẻ em từ 12-18 tuổi: 1/2 viên 
mỗi ngày dùng liên tục trong 30 ngày. 
Trẻ em từ 10-12 tuổi: 1/2 viên mỗi 
ngày dùng trong 15 ngày.

*Người có thể trạng yếu, người cao 
tuổi, người đang dưỡng bệnh. 
*Người suy nhược cơ thể, chán ăn, 
mệt mỏi. * Phụ nữ có thai và cho con 
bú.



Made in
GERMANY

We make Cospharm Great!                                                                                                                              Tài liệu lưu hành nội bộ 

THAM GIA
 CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

   1. Quyền lợi của khách hàng:
- Được hưởng CTKM cơ bản của CTBH đang tham gia;

- Được nhận thưởng hoàn thành ngay sau khi hoàn thành Chương trình tham gia;

- Được hưởng các CTKM, các hỗ trợ khác khi công ty triển khai;

- Được hỗ trợ các hoạt động Marketing khi công ty triển khai;

- Được cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu của sản phẩm;

- Được hỗ trợ luân chuyển các mặt hàng khó bán trong vòng 3 tháng sau khi nhập 

hàng.

  2. Cam kết của khách hàng:
- Hoàn thành cam kết tham gia CTBH;

- Thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho Công ty;

- Không bán phá giá, bán đúng giá Công ty quy định;

- Tạo điều kiện cho đại diện thương mại (TDV) của Công ty thực hiện các hoạt động 

Marketing, hỗ trợ với Khách hàng;

- Tạo điều kiện cho NVBH của Khách hàng tham gia các khóa đào tạo của Công ty 

nếu có.

- Tạo điều kiện tốt nhất để trưng bày sản phẩm, trưng bày hình ảnh và các chương 

trình marketing tại điểm bán.

3. Hình thức trả thưởng:
- Khách hàng được nhận thưởng hoàn thành ngay sau khi hoàn thành Doanh số 

hoặc số lượng của Chương trình bán hàng.

- Hình thức chi trả: Công ty thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho khách 

hàng.

4. Thông tin hỗ trợ:
- Mọi hỗ trợ Quý khách hàng có thể liên hệ đại diện thương mại (TDV) của Công ty;

- Hoặc theo số Hotline sau:

  Hotline đặt hàng : 0865 95 45 99 - 0865 95 27 99

  Hotline CSKH          : 0862 95 45 99


