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WEIGHT LOSS NATURAL WAY

100% NATURAL ESSENCE
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2,1 tỷ người trên thế giới
(chiếm gần 30% dân số)

đang phải sống chung với những
“phiền toái” của thừa cân, béo phì.

Thừa cân, béo phì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
vóc dáng, làm tăng nguy cơ mắc các

bệnh mạn tính không lây
ảnh hưởng nghiêm trọng tới

sức khoẻ và chất lượng cuộc sống.

Hãy chủ động
kiểm soát thừa cân, béo phì

trước khi quá muộn!
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TEÁ BAØO MÔÕ 
VAØ MÔÕ TRAÉNG 

01
Hiểu về tế bào mỡ
Mỡ trắng và sự tăng cân



88

Tế bào mỡ chứa một hoặc nhiều hạt mỡ nhỏ 
bên trong. Dưới những điều kiện kích thích 

thích hợp, các nguyên bào sợi đầu dòng biệt 
hóa thành tế bào mỡ.

Hieåu veà teá baøo môõ

Quá trình tạo ra tế bào mỡ trưởng thành

TEÁ BAØO MÔÕ & MÔÕ TRAÉNG01

Nhân tế bào

Hạt mỡ

Nguyên bào sợi Tế bào mỡ trưởng thành
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Tế bào mỡ trắng:

Chứa đầy triglyceride (acid béo và glycerol) 
đẩy nhân tế bào lệch sang một bên, tạo 
hình giống chiếc nhẫn, kích thước dao động 
từ 25 đến 200 micron.

Giúp dự trữ năng lượng cho cơ thể, cách 
nhiệt và là vùng đệm cơ học.

Tế bào mỡ trắng có thể tăng về kích thước 
lên gấp 20 lần so với ban đầu song song với 
sự gia tăng về số lượng. 

Phaân loaïi teá baøo môõ

Tế bào mỡ trắng 

Màng tế bào mỡ

Hạt mỡ 

Nhân tế bào mỡ 

Tế bào mỡ được chia làm 2 loại:

TEÁ BAØO MÔÕ & MÔÕ TRAÉNG01
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Tế bào mỡ nâu:

Chứa rất nhiều các hạt mỡ và những ty thể 
mitochondria (sản xuất năng lượng), có kích 
thước khoảng 60 micron, nhân nằm giữa tế 
bào, xung quanh có những giọt mỡ.

Giúp tạo nhiệt lượng cho cơ thể (cần nhiều ở 
trẻ sơ sinh để ổn định thân nhiệt).

Tế bào mỡ nâu ít sản sinh thêm ở người 
trưởng thành, kích thước cũng khó thay đổi.

Tế bào mỡ nâu

Hạt mỡ 

Ty thể

Nhân tế
bào mỡ 
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Sự phân bố mỡ trắng trên cơ thể là do các yếu 
tố di truyền, giới tính, độ tuổi và sự tăng cân.

Nam giới: xu hướng tích lũy mỡ chủ yếu 
tại vùng trên hoặc trung tâm của cơ thể như: 
ngực, bụng. 

Nữ giới: mỡ trắng thường được tích lũy tại 
vùng dưới cơ thể như: eo, bụng, mông, đùi...

Môõ traéng naèm ôû ñaâu trong cô theå?

ngöïc

ñuøi

buïng

eo - hoâng

moâng
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Nghiên cứu cho thấy, mỡ trắng chiếm tỉ lệ 
“áp đảo” với 93 - 97% tổng lượng mỡ cơ 

thể. Còn loại mỡ thứ hai là mỡ nâu có chức 
năng sinh nhiệt, được coi là loại “mỡ tốt” lại chỉ 
chiếm 3 - 7% và rất ít khả năng tăng lên.

Trung bình một người có tới 10 - 30 tỷ tế bào 
mỡ trắng, chúng được ví như vô số “chiếc túi 
cao su” có thể co giãn để hấp thụ và “giữ” đầy 
các hạt mỡ bên trong làm tăng sinh bất thường 
kích thước khối mỡ trắng. Điều này lý giải tại 
sao một người có trọng lượng 50 - 70kg nhưng 
khi  “phát  phì” có thể lên tới hơn 100kg, thậm 
chí là 200 - 400kg.
 
Mặc dù có vai trò dự trữ năng lượng nhưng khi 
tích tụ quá mức mỡ trắng sẽ gây ra những tác 
động xấu lên các chức năng của cơ thể. Bởi 
vậy, mỡ trắng bị xem là “mỡ xấu” khi tích tụ 
quá mức.

Tại sao mỡ trắng gây tăng cân?

Môõ traéng vaø söï taêng caân
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01

Năng lượng đưa vào cơ thể chủ yếu qua 
đường ăn uống dưới dạng đạm, đường và 

mỡ.

Tuy nhiên, khi năng lượng bị dư thừa (năng 
lượng đưa vào qua đường ăn uống quá nhiều 
so với nhu cầu và không tiêu hao hết) sẽ được 
tích lũy dưới dạng mỡ trắng và dẫn đến tình 
trạng thừa cân, béo phì.

Bằng công nghệ sinh học phân tử, sự hiện 
diện và hoạt động mạnh của thụ thể kích hoạt 
peroxisome proliferator-gamma (PPAR  ) đã 
được phát hiện là yếu tố quan trọng giúp hình 
thành và tăng trưởng mỡ trắng, đặc biệt là tại 
nội tạng và vùng eo, bụng, đùi…

Đồng thời, các nhà khoa học cũng phát hiện 
ra một loại protein có trên bề mặt của các giọt 
mỡ là perilipin - tác nhân chính ngăn cản men 
lipase ly giải mỡ trắng.

Những yếu tố giúp hình thành và phát triển 
mỡ trắng:

TEÁ BAØO MÔÕ VA MÔÕ TRAÉNG
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Tế bào mỡ trắng có thể tăng kích thước 
gấp 20 lần song song với sự gia tăng về 

số lượng do sản sinh mới. 
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THÖØA CAÂN, BEÙO PHÌ

02
Thừa cân, béo phì là gì?
Nguyên nhân gây thừa cân, béo phì
Hậu quả của thừa cân, béo phì
Ba nguyên tắc vàng để giảm cân
an toàn, hiệu quả
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Thừa cân, béo phì là tình trạng tích lũy 
năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, 

ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ 
mắc các bệnh mạn tính.

Các cách xác định thừa cân, béo phì

THÖØA CAÂN, BEÙO PHÌ02

Thöøa caân, beùo phì laø gì?  

*

**

*
**

BMI: Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể)

Tỉ lệ mỡ cơ thể
(theo cân điện tử chuyên đo khối mỡ)

BMI =

Tỉ lệ WHR = =

Cân nặng

Chỉ số NữNam

Vòng eo
Vòng mông

Chiều cao (m)  x Chiều cao (m)  

BMI> 23: Thừa cân
BMI> 25: Béo phì

Trên 25% Trên 30%

WHR
> 0,8

WHR
> 0,9

(Tiêu chuẩn Châu Á)

(kg)

(cm)

(cm)

WHR: Waist Hip Ratio (Chỉ số vòng eo/ vòng mông)



19

Nguyên nhân nội sinh (chỉ chiếm 10%): 
do gen di truyền hoặc các bệnh lý rối loạn 
nội tiết và chuyển hóa. 

Nguyên nhân ngoại sinh (chiếm đến 90%):  
do năng lượng đưa vào cao hơn năng lượng 
tiêu hao trong một thời gian dài. Cụ thể là 
chế độ dinh dưỡng thừa năng lượng (ăn 
nhiều chất béo, bột đường; thói quen ăn vặt, 
ăn khuya…) kết hợp với lối sống ít vận động.

Nguyeân nhaân
gaây thöøa caân, beùo phì
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Về tâm lý: Người thừa cân, béo phì thường 
mất tự tin trong giao tiếp, ngại xuất hiện 
trước đám đông, hay tự ti, căng thẳng, chậm 
chạp, kém linh hoạt trong đời sống hàng 
ngày… làm giảm sút hiệu quả công việc, hạn 
chế sự cống hiến cho gia đình và xã hội.

Về ngoại hình: Thừa cân, béo phì làm 
thay đổi vóc dáng, khiến cơ thể trở nên 
“quá khổ”. Nghiên cứu cho thấy 88% những 
người thừa cân, béo phì thấy rằng mình 
không hấp dẫn khi mất đi sự thon thả và 
những đường cong.

Haäu quaû cuûa thöøa caân, beùo phì

THÖØA CAÂN, BEÙO PHÌ02
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Về sức khỏe: Các nghiên cứu y khoa cho 
thấy, những người bị tăng cân và đang gặp 
tình trạng thừa cân, béo phì sẽ có tỉ lệ bệnh tật 
cao hơn ở người bình thường, đặc biệt là các 
bệnh mạn tính nguy hiểm:

Tim mạch: Cholesterol tỷ trọng thấp (LDL-C) 
sẽ bám vào lòng mạch máu gây xơ hóa mạch, 
làm tăng huyết áp. Đồng thời tình trạng hẹp 
lòng mạch do mỡ bám sẽ làm tắc nghẽn dẫn 
đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Hô hấp: Mỡ bám vào cơ hoành làm thông khí 
giảm, người béo thở nông, thở nhanh. Người 
béo dễ bị ngủ ngáy, rối loạn nhịp thở, béo phì 
độ III có thể dẫn đến cơn ngừng thở khi ngủ.

Tiểu đường: Các khối mỡ, đặc biệt mỡ ở 
bụng, bài tiết ra yếu tố đề kháng Insulin là 
nguyên nhân gây ra tiểu đường type II ở người 
thừa cân, béo phì.

Nội tiết: Con gái béo phì thường rối loạn kinh 
nguyệt, béo phì độ II thường mất kinh. Phụ nữ 
béo phì khó có thai, đẻ khó. Đàn ông béo phì, 
đặc biệt béo bụng thường yếu sinh lý. 
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Xương khớp: Người thừa cân, béo phì dễ bị 
thoái hóa khớp, loãng xương, đau nhức triền 
miên do trọng lượng cơ thể gây áp lực lên 
xương khớp. Trong đó, khớp gối, cột sống tổn 
thương sớm nhất. Chưa kể do ăn uống không 
hợp lý, rối loạn chuyển hóa làm tăng Acid uric 
nên người thừa cân béo phì dễ mắc bệnh gút.

Tiêu hóa: Thừa cân, béo phì còn khiến mỡ 
bám vào các quai ruột nên bệnh nhân thường 
bị táo bón, dễ sinh ra bệnh trĩ. Sự ứ đọng phân 
và các sản phẩm độc hại dễ sinh ung thư đại 
tràng. Mỡ bám vào gan dễ gây gan nhiễm mỡ, 
xơ gan. Ngoài ra, rối loạn chuyển hóa mỡ sinh 
ra sỏi mật.

Da: Thừa cân, béo phì gây lão hóa da sớm 
nên người béo thường già trước tuổi. Nếu vòng 
eo > 90cm và đường huyết cao thường xuất 
hiện gai đen ở vùng cổ, háng, khuỷu tay và 
rạn da.

Béo phì và ung thư: Một số nghiên cứu 
đã cho thấy sự liên quan giữa béo phì và ung 
thư như: ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư 
đại tràng, ung thư gan mật và ung thư tuyến 
tiền liệt.

Béo phì làm suy giảm trí nhớ: Thừa 
cân, béo phì khiến trẻ em học kém và người 
lớn mất tập trung, dễ bị Alzheimer.

THÖØA CAÂN, BEÙO PHÌ02
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Người có thói quen dùng thức ăn
năng lượng cao, nhiều chất béo.

NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ

Phụ nữ sau khi sinh.

Nam, nữ tuổi trung niên.

Người làm việc văn phòng,
ít vận động thể lực.

Người có cha mẹ bị béo phì.

Dân cư sống tại đô thị.
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Dinh dưỡng khoa học:    30 Kcal/kg/ngày 
Tăng cường vận động: 30 phút/lần, 5 lần/ tuần
Sử dụng sản phẩm hỗ trợ chứa hoạt chất 
sinh học thiên nhiên từ Belaunja và Mangastin 
giúp giảm tích tụ và tăng ly giải mỡ trắng

~~



25

HOAÏT CHAÁT SINH HOÏC THIEÂN NHIEÂN TÖØ 
BELAUNJA & MANGASTIN - GIAÛI PHAÙP 
GIAÛM CAÂN AN TOAØN

03
Hoạt chất sinh học thiên nhiên từ
Belaunja và Mangastin
Kết quả nghiên cứu lâm sàng
LIC - Giải pháp giảm cân an toàn
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Ngăn cản sự tích tụ mỡ trắng: bằng cách 
ức chế, giảm hoạt động của thụ thể PPAR   
ngay ở quá trình biệt hóa nguyên bào sợi 
đầu dòng để ngăn cản tế bào mỡ mới hình 
thành, giúp giảm tích tụ mỡ trắng.

Tăng ly giải mỡ trắng: bằng cách hạn chế 
biểu hiện của Perilipin (loại protein bảo vệ 
giọt mỡ), giúp men lipase tiếp cận giọt mỡ, 
“rút” mỡ ra khỏi tế bào và phân hủy chúng. 
Nhờ đó giảm mỡ trắng ở các vùng tích tụ 
nhiều mỡ như eo, bụng, đùi...

Hoạt chất sinh học thiên nhiên từ Belaunja 
và Mangastin đã được thử nghiệm lâm 

sàng về tính an toàn, hiệu quả trong điều trị 
thừa cân, béo phì.

Hai hoạt chất sinh học 7-Hydroxy-Frullanolide 
trong Belaunja và Alpha-Mangostin trong  
Mangastin tác động đến mỡ trắng dựa trên 
hai cơ chế:

Hoaït chaát sinh hoïc thieân nhieân 
töø Belaunja va Mangastin 

HOAÏT CHAÁT SINH HOÏC THIEÂN NHIEÂN TÖØ BELAUNJA VAØ 
MANGASTIN - GIAÛI PHAÙP GIAÛM CAÂN AN TOAØN03
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Bước đột phá trên cơ sở ứng dụng những
tiến bộ của nghiên cứu sinh học phân tử 

trong điều trị thừa cân, béo phì. 

Tác động 

Giảm tích tụ Tăng ly giải

Alpha-Mangostin 

Belaunja và Mangastin

7-Hydroxy-
Frullanolide
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KẾT qUẢ NGHIÊN CứU LÂM SÀNG được công bố tại 
trường Đại học California - Davis, Hoa Kỳ cho thấy tác dụng 
giảm cân an toàn, hiệu quả của hoạt chất sinh học thiên 
nhiên từ Belaunja và Mangastin sau 2 đến 8 tuần sử  dụng.

Vòng eo giảm
cm

0 Tuần

86,0

82,0

90,0

94,0

98,0
4,2 7,7 11,9

cm
Vòng hông giảm

100

104

108

112

116

0 Tuần

2,6 3,5 6,3

Nghiên cứu đối với nhóm đối tượng có trọng lượng từ 76 - 82 kg theo 
chế độ dinh dưỡng 2000 Kcal/ngày và đi bộ 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần



29

Giả dược Belaunja và Mangastin

kg/m2
Chỉ số BMI giảm

0,8

0 Tuần
31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5
1,3 2,2

Trọng lượng cơ thể giảmkg

2,0

0 Tuần

76,0

78,0

80,0

82,0 3,1 5,2
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HOAÏT CHAÁT SINH HOÏC THIEÂN NHIEÂN TÖØ BELAUNJA VAØ 
MANGASTIN - GIAÛI PHAÙP GIAÛM CAÂN AN TOAØN03
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LIC – GIAÛI PHAÙP 
GIAÛM CAÂN AN TOAØN 

LIC với hoạt chất sinh học thiên nhiên từ 
Belaunja và Mangastin, sản xuất tại Mỹ, 
giúp giảm tích tụ và tăng ly giải mỡ trắng, đặc 
biệt ở vùng eo, bụng, đùi.

Công dụng:

Giúp kiểm soát cân nặng và giảm cân an 
toàn, hiệu quả (*).
Cải thiện số đo các vùng eo, bụng, đùi trong 
vòng 2 đến 8 tuần.
Phòng ngừa các bệnh mạn tính do béo phì: 
tim mạch, đái tháo đường, rối loạn nội tiết, 
hô hấp, xương khớp, ung thư…

(*) Sản phẩm đã qua thử nghiệm lâm sàng 
và chứng minh hiệu quả cho người sử dụng: 
LIC giúp giảm cân an toàn, không gây mất 
nước, mệt mỏi.
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Liều giảm cân: dùng 1 viên x 2 lần/ngày.

Liều duy trì cân nặng: dùng 1 viên/ngày.

Lưu ý:

Để đạt hiệu quả tối ưu, nên uống trước 
bữa ăn 30 phút, kết hợp chế độ dinh 
dưỡng khoa học, tăng cường vận động, 
tập luyện 30 phút/ ngày.

Dùng cho người trên 12 tuổi muốn giảm cân 
hoặc muốn kiểm soát cân nặng, vóc dáng.

Sử dụng cho cả nam và nữ.

Caùch duøng:

32
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Các chuyên gia hàng đầu về giảm cân và  
dinh dưỡng khuyến cáo, cần tránh tuyệt 

đối những biện pháp giảm cân “cấp tốc”, với 
lời quảng cáo như: “giảm 3 - 5 kg trong vòng 1 
tuần”, “giúp ngăn ngừa hấp thụ mỡ”, “ăn uống 
thoải mái không cần tập luyện”. Thực tế, các 
thuốc này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe 
bởi hoàn toàn phi sinh lý, trái với nguyên tắc 
khoa học của giảm cân. Thường gặp nhất là 
2 nhóm:

Thuốc lợi tiểu/thải độc, thuốc xổ, nhuận 
tràng (triệu chứng thường gặp: đi tiêu, tiểu 
nhiều lần trong ngày, tiêu chảy, khát nước, khô 
cổ, buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, 
buồn nôn…) 
Hậu quả: mất nước nhanh và nhiều sẽ gây ra 
tình trạng rối loạn điện giải, vận mạch, khô da, 
da nhăn chảy xệ. Nếu cơ thể mất  20% tổng 
lượng nước, dễ dẫn đến nguy cơ tử vong.

Thuốc làm giảm thèm ăn, giảm hấp thu mỡ, 
gây đầy bụng, ức chế thần kinh...
Hậu quả: khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt 
mỏi, choáng váng, suy kiệt, tụt huyết áp, hạ 
canxi, mắc bệnh chán ăn...thậm chí tử vong.

Taùc haïi cuûa vieäc
giaûm caân nhanh
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Như vậy, những thuốc giảm cân “nhanh/cấp 
tốc” và một số biện pháp hay gặp khác 

như tắm ốm, sử dụng đai quấn nóng, kem 
tan mỡ, máy massage bụng... thực chất chỉ 
làm mất nước hoặc ức chế thần kinh, gây đầy 
bụng để cắt nguồn dinh dưỡng của cơ thể, 
khiến cân nặng có thể sụt giảm nhưng không 
giảm lượng mỡ, đồng thời sau khi ngưng thuốc 
hoặc các biện pháp này thì cân nặng sẽ nhanh 
chóng tăng trở lại, thậm chí còn vượt xa mức 
ban đầu. Lý do bởi cơ thể có cơ chế bù trừ và 
tự vệ vì trước đó bị cắt nguồn cung đột ngột 
(mất nước thì bù nước, mất dưỡng chất thì bù 
dưỡng chất…).

Do vậy, trong trường hợp vừa ngưng thuốc 
giảm cân cấp tốc và cơ thể đang tăng cân trở 
lại mà dùng LIC thì có thể cân nặng tức thời 
chưa giảm như mong muốn nhưng LIC sẽ giúp 
bạn hãm bớt đà tăng cân mất kiểm soát, tạo 
tiền đề cho lộ trình giảm cân an toàn, hiệu quả.



36



37

LOä TRÌNH
GIAÛM CAÂN AN TOAØN

04
LIC cùng bạn giảm cân như thế nào?
Bí quyết về chế độ dinh dưỡng và vận 
động để giảm cân
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LOä TRÌNH GIAÛM CAÂN AN TOAØN04

LIC cuøng baïn
giaûm caân nhö theá naøo?

Thông thường, trong khoảng từ 2 đến 8 tuần 
là thời điểm vàng có thể nhận thấy hiệu 

quả giảm cân của LIC với cơ thể. 

Hãy để 3 nguyên tắc vàng: dinh dưỡng khoa 
học, tăng cường vận động và hoạt chất sinh 
học thiên nhiên từ Belaunja và Mangastin có 
trong LIC đồng hành với bạn trong suốt hành 
trình giảm cân.
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Tuần 1: Làm quen và khởi động

Ở tuần đầu tiên sử dụng LIC, có thể bạn 
chưa cảm nhận được nhiều thay đổi trong 

cơ thể nhưng sự thật thì tuần này hoạt chất 
sinh học thiên nhiên từ Belaunja và Mangastin 
có trong LIC đã tiếp cận và bắt đầu tiến trình 
giảm tích tụ, tăng ly giải mỡ trắng.

Bạn nên rèn thói quen ăn uống đủ dinh dưỡng 
nhưng không quá nhiều năng lượng và vận 
động 30 phút mỗi ngày với các bài tập yêu 
thích. Vận động sẽ tăng cường Oxy nạp vào 
cơ thể giúp đẩy mạnh tác dụng ly giải mỡ 
trắng của LIC để tạo năng lượng, đồng thời 
giải phóng các sản phẩm “thải bỏ” của quá 
trình chuyển hóa là CO2 và H20 (qua hơi thở 
và dưới dạng nước như: nước tiểu, mồ hôi).

Với một vài trường hợp nhạy cảm, có thể bạn 
cảm thấy cồn cào nhẹ và hơi thèm ăn nhưng 
đừng lo lắng quá vì đó là biểu hiện của sản 
phẩm giảm cân an toàn, không hề khiến bạn 
mất nước, mất ngủ, chán ăn... Việc “hơi” thèm 
ăn một phần còn do tâm lý căng thẳng khi bắt 
đầu giảm cân.
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Tuần 2: Thích nghi

Ở thời điểm này, hầu hết mọi người đã bắt 
đầu giảm cân, tuy nhiên có người băn 

khoăn sao cân nặng chưa giảm là bao? Câu 
trả lời là cơ thể chúng ta đã trải qua thời gian 
dài tích tụ mỡ trắng, chúng cần phải được ly 
giải dần dần theo đúng lộ trình khoa học để 
đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chính bạn đã kiểm chứng, LIC tiếp cận cơ thể 
thật nhẹ nhàng, không gây đầy bụng, rối loạn 
tiêu hóa, mệt mỏi... như các cách giảm cân 
khác, giúp bạn vẫn sinh hoạt và làm việc bình 
thường. Hãy tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng 
lành mạnh, cần uống ít nhất 2 lít nước/ ngày và 
duy trì thói quen vận động thường xuyên. Nên 
tập hít thở sâu, kể cả lúc nghỉ ngơi để tống khí 
CO2 ra ngoài.

LOä TRÌNH GIAÛM CAÂN AN TOAØN04
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Tuần 3: Tấn công mạnh mẽ

Trải qua 14 ngày chăm chỉ thực hiện ba 
nguyên tắc vàng, tinh thần bạn ngày càng 

phấn chấn do nồng độ Endorphins (chất tạo 
cảm giác phấn khởi, hạnh phúc) trong não 
tăng lên nhờ vận động. Ở tuần thứ 3, LIC đã 
tác động dồn dập vào từng tế bào mỡ trắng. Vì 
vậy bạn nên tăng cường tập luyện để thúc đẩy 
quá trình ly giải mỡ trắng ra ngoài.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, nếu áp 
dụng tốt ba nguyên tắc vàng thì hết tuần này, 
cơ thể săn chắc hơn, vòng eo đã giảm 3 - 5cm 
và cân nặng cũng giảm 1 - 2 kg. Nếu bạn chưa 
đạt được kết quả đó thì cũng có thể cảm nhận 
khối mỡ trắng ở vùng bụng đã mềm hơn, bạn 
có thể thoải mái hơn chút xíu với những chiếc 
quần âu đang mặc và chờ đón tuần thứ 4 với 
những kết quả đáng mừng.

Tuần này, rất cần duy trì chế độ dinh dưỡng 
lành mạnh: ăn nhiều rau, củ, trái cây ít ngọt; 
nói không với nước ngọt có ga, hạn chế bia 
rượu... và đừng quên bất cứ giờ tập luyện nào. 
Ngoài ra, tránh tối đa stress và thiếu ngủ. Mỗi 
khi gặp áp lực hay chuyện không vui, hãy tìm 
cách thư giãn. Nên đi ngủ trước 23 giờ và ngủ 
đủ 7 - 8 tiếng/ngày.
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Tuần 4:  Cân, đo được những kết quả cụ thể

Kết thúc tuần thứ tư này, cân nặng có thể đã giảm 
2 - 3kg rồi. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo 

đây là mức giảm cân an toàn cho cơ thể bởi không 
vượt quá 5 - 10% thể trọng trong 1 tháng.

Cũng có một số ít người sau 4 tuần mà cân nặng 
chưa giảm. Nguyên nhân có thể do chưa thực 
hiện tốt ba nguyên tắc vàng hoặc bị ảnh hưởng bởi 
thuốc trị bệnh, thói quen ăn vặt, sử dụng chất kích 
thích, hoặc cân đo vào đúng thời điểm (chu kỳ) kinh 
nguyệt nên cơ thể đang tích tụ nước... Hoặc bạn đã 
dùng loại thuốc giảm cân cấp tốc trước đây nên cơ 
thể đang trong thời gian bù nước. Tuy nhiên các hoạt 
chất sinh học thiên nhiên từ Belaunja và Mangastin 
trong LIC đã tiếp cận các tế bào mỡ và chuẩn bị tấn 
công để ly giải mỡ trắng trong lộ trình tiếp theo.

Một số trường hợp, chưa giảm cân nhưng đà tăng 
cân đã bị “chặn đứng”. Hoạt chất sinh học thiên 
nhiên từ Belaunja và Mangastin có trong LIC đã tích 
cực ngăn cản quá trình tích tụ mỡ trắng, không cho 
các mô mỡ tại eo, bụng, đùi tiếp tục “phình” ra.
Do vậy, đừng nản chí! Không tiếp tục tăng cân là tiền 
đề để bắt đầu tiếp hành trình kéo cơ thể trở về với 
“cân nặng mục tiêu”. Mỡ trắng được tích tụ từ lâu, 
nên cơ thể cũng cần đủ thời gian để ly giải và đào 
thải ra ngoài.

LOä TRÌNH GIAÛM CAÂN AN TOAØN04
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Giảm cân, giữ dáng là một hành trình dài 

nhưng bạn không còn đơn độc vì có LIC 

người bạn đồng hành đáng tin cậy, an toàn và 

hiệu quả. Để được được tư vấn và chia sẻ về 

quá trình giảm cân, hãy gọi cho chuyên gia 

của LIC theo hotline (08) 38 112 777.
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Chủ động tìm đến giải pháp giảm cân
an toàn, hiệu quả sẽ giúp bạn sớm lấy lại 

thân hình lý tưởng.
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Bí quyeát veà cheá ñoä dinh döôõng 
& vaän ñoäng ñeå giaûm caân

Dinh dưỡng

Hạn chế rượu bia, nước ngọt, thức ăn nhiều dầu 
mỡ... Tăng cường rau xanh (tối thiểu 400 g/ngày), 
lựa chọn những trái cây ít ngọt (có chỉ số đường 
huyết thấp).

Uống 2 - 3 lít nước/ngày để tăng cường trao đổi 
chất và thúc đẩy quá trình mỡ trắng tạo năng 
lượng cho hoạt động của cơ thể.

Uống 1 ly nước trước bữa ăn giúp làm loãng 
dịch vị, giảm cảm giác thèm ăn. Trong bữa ăn, 
nên ăn 1 chén canh trước để lấp khoảng trống 
của dạ dày.

Tuyệt đối tránh bỏ bữa vì bữa kế tiếp bạn có xu 
thế “nạp” nhiều hơn hoặc cơ thể sẽ hấp thu kiểu 
bù trừ khiến mỡ trắng được tích lũy nhiều hơn do 
năng lượng dư thừa.

Ăn chậm, tránh nạp thức ăn quá nhu cầu, chia 
thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày. Không ăn 
vặt hoặc ăn sau 19 giờ.

Tham khảo thực đơn giảm cân và bảng năng 
lượng (Kcal) các món ăn tại website: 

http://www.lic-ecogreen.com.vn/
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Vận động 

Cùng với dinh dưỡng và sản phẩm hỗ trợ, 
vận động là một trong 3 nguyên tắc vàng 

để giảm cân hiệu quả, giúp cải thiện sức khỏe 
tim mạch, hô hấp và nâng cao sức khỏe toàn 
thân.

Trong vận động giảm cân, thông thường ở 
30 phút đầu, đường được ưu tiên sử dụng để 
tạo thành năng lượng. Đó là lý do tại sao các 
chuyên gia khuyên người giảm cân nên tập 
luyện từ 30 phút trở lên với các môn yêu thích 
và phù hợp với thể trạng.

Tuy nhiên, khi sử dụng LIC, hoạt chất thiên 
nhiên từ Belaunja và Mangastin giúp phá vỡ 
“bức tường” bao bọc mỡ trắng, tạo điều kiện 
thuận lợi để mỡ trắng được ly giải, tham gia 
tạo năng lượng cho cơ thể sử dụng song song 
với quá trình lấy năng lượng từ đường. Vì vậy, 
với LIC, bạn sẽ cảm nhận được giá trị của từng 
phút vận động.

Điều đặc biệt, khi dùng LIC, việc tập luyện sẽ 
trở nên nhẹ nhàng, bớt mệt mỏi do năng lượng 
từ mỡ trắng được cơ thể sử dụng hiệu quả, 
đồng thời “tiết kiệm” đường cho hoạt động của 
não bộ và vận cơ.

LOä TRÌNH GIAÛM CAÂN AN TOAØN04
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Xem thêm về các bài tập giúp giảm cân hiệu quả tại: 
http://www.lic-ecogreen.com.vn/vn/news/van-dong
https://www.youtube.com/user/giamcanantoanLIC

Bạn cũng đừng nghĩ giảm cân là sẽ phải tập 
thật nặng. Khi dùng LIC, các vận động nhẹ 
nhàng, thường xuyên như đi bộ tại chỗ, làm 
việc nhà, leo cầu thang, tưới cây, nhún nhảy 
với tiếng nhạc... cũng đều có tác dụng thúc 
đẩy việc ly giải mỡ trắng hiệu quả.
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ứng dụng di động LIC - Giảm Cân An Toàn

Đồng hành cùng mục tiêu và quyết tâm 
giảm cân của bạn, ứng dụng (App) LIC 

giảm cân an toàn sẽ giúp bạn lập kế 
hoạch, theo dõi và ghi nhật ký suốt hành trình 
giảm cân. 

Các tính năng chính:

Tính chỉ số BMI, đánh giá tình trạng cân nặng

Lập kế hoạch giảm cân, xác định mục tiêu cân 
nặng và định mức năng lượng nạp vào cơ thể 
mỗi ngày

Tính toán lượng Kcal đưa vào cơ thể và Kcal 
tiêu hao

Lưu lại nhật ký ăn uống, vận động và lượng 
Kcal thực nạp để so sánh

Cập nhật cân nặng và theo dõi tăng/giảm cân 
trong suốt kế hoạch đề ra

Nhắc nhở sử dụng LIC đúng giờ

Tải ứng dụng tại:
www.lic-ecogreen.com.vn/vn/news/tien-ich-ho-tro

Ứng dụng dành cho hệ điều hành 
Android và     iOS 
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WEIGHT LOSS NATURAL WAY
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Vì sao bạn nên chọn LIC?

LIC - với hoạt chất sinh học thiên nhiên từ 
Belaunja và Mangastin, giúp giảm cân an toàn 
sau 2 đến 8 tuần sử dụng bằng cơ chế giảm 
tích tụ và tăng ly giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng 
eo, bụng, đùi. 

LIC là sản phẩm ra đời từ thành tựu công nghệ 
sinh học phân tử nên tiếp cận trúng đích quá 
trình giảm cân và rất an toàn cho cơ thể. 

LIC được sản xuất tại Mỹ. Sản phẩm đã được 
thử nghiệm lâm sàng, chứng minh hiệu quả 
giảm cân và an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm được khuyên dùng bởi các chuyên 
gia hàng đầu về giảm cân tại Việt Nam.

Liều dùng đơn giản, tiện dụng.
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www.angela.com.vn

www.otiv.com.vn

www.jexmax.com.vn

Tự hào là sản phẩm thuộc Ecogreen
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www.faz.com.vn

www.wit-ecogreen.com.vn

www.alipasplatinum.com.vn

FOR YOUR EYES

Thực phẩm chức năng. Sản phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
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Tải cẩm nang về điện thoại:

Xem thêm thông tin tại:
www.lic-ecogreen.com.vn
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Sản phẩm này không phải thuốc và không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh 
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