
 

Hỗ trợ sức khỏe bằng ba nguồn sức mạnh với hàm lượng thành phần đáng ngạc nhiên 

Giớ i thiệ  u sả n phả m Fucoidan AF Premium 

■Tên các nguyên liệu (chất lỏng) 

Chiết xuất từ tảo nâu Okinawa(Fucoidan), dầu 

giấm hướng(dấm gạo, tinh hồ), erythritol, 

nước táo đặc, chiết xuất  

từ tảo bẹ kết hợp với Fucoxanthin, tảo trôi 

Ascophyllun chất chiết xuất từ tảo rong biển, 

đường Oligosaccarit tròn, vitam 

*Không phát hiện có các chất kim loại nặng hay 

á kim asen (theo điều tra của trung tâm 

nghiên cứu phân tích thực phẩm Nhật Bản)  

 

■Thành phần  

 Thành phần dinh dưỡng hiển thị 

Loại dung dịch (mỗi 30 ml) 

Năng lượng 9.6Kcal 

Chất đạm 0.18g 

Lipid 0g 

cacbohydrat 2.22g 

Muối tướng đướng 0.085g 

Vitamin B1 1mg 

Vitamin B6 1mg 

Vitamin C 80mg 

 

Bắt nguồn từ tảo nâu của Okinawa  

Fucoidan 
 

Tảo giàu hoạt tính 

Ascophyllum 
 

bắt nguồn từ tảo bẹ của Hokkaido  

Fucoxanthin 

Ba nguồn sức mạnh 



 

◆Lý do sản phẩm Fukoidan AF Premium được chọn 

 

１．Sử dụng tảo nâu Okinawa thuần túy sản xuất tại Nhật Bản 

Sản phẩm Fukoidan có chứa tảo bẹ hay tảo nâu có hàm lượng Fukoidan khác nhau tùy vào 

từng loại tảo. Loại có lượng Fukoidan nhiều nhất là tảo nâu.Trong biểu đồ dưới đây 

cũng cho thấy bên trong tảo nâu Okinawa có chứa nhiều hàm lượng Fukoidan. Sản phẩm 

Fukoidan AF Premium sử dụng 100% là lượng tảo nâu Okinawa này. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Hàm lượng Fukoidan (chiết xuất từ tảo nâu Okinawa), đẳng cấp 

hàng đầu trong ngành công nghiệp 

Trong 900ml chất lỏng có chứa 430,000mg, trong 1 viên 

hình con nhộng(237mg) có 90mg   
Vì chứa hàm lượng nhiều nên nếu có uống lượng ít hớn so với 

những sản phẩm khác thì chất Fukoidan vẫn được  

cung cấp đầy đủ và có tác dụng trong cớ thể.Nếu so sánh hàm 

lượng với các sản phẩm khác thì bạn sẽ thấy giá 

thành tướng đối rẻ. 

３．Sử dụng Fukoidan chất lượng cao có độ tinh khiết trên 85% 

Fukoidan AF Premium sử dụng tảo nâu từ Okinawa có chất lượng cao với độ tinh khiết 

hớn 85%.Tuy hiện nay  

cũng có nhiều sản phẩm khác sử dụng tảo nâu từ Okinawa, nhưng tiếc là độ tinh khiết 

thấp hoặc không công bố độ 

tinh khiết của sản phẩm nên bạn cần ch 

 

 

 

Tảo sợi 

Theo điều tra của đại học Ryukyu 

Tảo nâu Okinawa 

Lượng Fukoidan chứa trong từng loại tảo (g/100g) 

Tảo sợi    củ cải    tảo bẹ  rong biển nâu 

2.5 



４．Phân bố hàm lượng tảo biển Ascophyllum đang được chú trọng 

Phân bố nhiều hàm lượng tảo Ascophyllum đang được đề 

trọng là có hoạt tính cao hơn những sản phẩm Fucoidan 

thông thường khác. 

Phân bố hàm lượng tảo Ascophyllum đang được chú trọng 

có sức hoạt tính vượt xa hoạt tính của những sản phẩm 

Fucoidan thông thường. 

 

Trong sản phẩm Fucoidan AF Premium có chứa thành 

phần tảo Ascophyllum, sản phẩm này được các tập đo

àn lớn phối hợp với trường đại học quốc gia thực 

hiện từ các nghiên cứu cớ bản đến nghiên cứu ứng 

dụng, đồng thời được báo cáo rất nhiều trong các 

buổi Hội thảo học thuật, luận văn, v.v.. 

 

Ascophyllum và Fukoidan bắt nguồn từ tảo nâu Okinawa có công thức cấu tạo khác nhau 

(hình minh họa bên phải  

vẽ công thức đớn giản giúp bạn hiểu dễ hớn, nhưng trên thực tế còn kết nối với nhiều 

thành phần đường khác.) 

 

５．Kì vọng sức mạnh hỗ tương của thành phần Fucoxanthin 

Fucoxanthin chỉ chứa một ít các loại tảo nâu như rong biển, tảo 

mớ hijiki, tảo bẹ, là 1 dạng chất sắt Xanthophyll tạo màu vàng, 

nằm trong bộ phận sắc tố hữu cớ Carotenoid  non-provitamin A. 

Nếu sử dụng kết hợp Fucoxathin  và Fukoidan thì mọi người cho 

rằn Chất Fucoxanthin có đặc   điểm nhờn và không hòa tan được 

vào nước, nhưng khi được phát triển đầu tiên ở Nhật và được 

sử dụng kết hợp hòa vào dung dịch Fukoidan AF Premium thì trở nên chất bột Fucoxanthin 

chất lượng cao có thể hòa tan được trong nước. Nguyê 

 

６．Thành phần đầy đủ vitamin và axit amin không thể thiếu cho cơ thể 

Sản phẩm này có chứa axit amin và các loại vitamin cần thiết cho cớ thể và có lượng 

phân tử Fukoidan nhiều hớn gấp  hàm lượng những sản phẩm có Fukoidan được bày bán trên 

thị trường hiện nay. 

Ngoài ra, lượng vitamin trong sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn do nhà nước quy định phạm 

vi giá trị nên có thể sử dụng làm thức ăn dinh dưỡng. 

※Thành phần dinh dưỡng được hiển thị trên thức ăn dinh dưỡng là những thành phần   

  không thể thiếu cho hoạt động cớ thể của con người, đã được xác minh qua những  

  chứng cứ khoa học và được công nhận rộng rãi trên phướng diện y học,dinh dưỡng học.  

  Hiện nay, 

Công thức cấu tạo của Ascophyllum 

Công thức cấu tạo của Fucoidan 

Acid 

glucuronic 

Acid 

glucuronic 

Acid 

glucuronic 

Acid 

glucuronic 

Acid 

glucuronic 

Đường 

Xylose 

Đường 

fucoza 

葡糖醛酸 葡糖醛酸 
Acid 

glucuronic 

Đường 

fucoza 

Đường 

fucoza 

Đường 

fucoza 

Nhóm 

sunfat 

Nhóm 

sunfat 

 



７．Sản xuất tại nhà máy được chứng nhận ISO đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thế 

giới 

Vớ i ý tướ ng củ a chúng tôi là muố n cung cả p mố  t sả n phả m an toàn chú trố ng đệ n sư c khố e cho 

ngay cả  trệ  em, hay vả  t nuôi củ ng có thệ  uố ng đướ c mố i ngày, toàn bố   nguyên liệ  u cho đệ n 

thành phả m củ a Fukoidan AF Premium đã đướ c sả n xuả t trong các nhà máy đướ c công nhả  n theo 

tiêu chuả n an toàn quố c tệ  ISO. Sả n phả m này đướng nhiên không cả n chả t bả o quả n, chả t tả o 

màu, hay hướng liệ  u. 

Ngoài ra, sau khi thành phả m, sả n phả m sệ  đướ c các cớ quan kiệ m tra lớ n nhả t ớ  Nhả  t Bả n 

phân tích thành phả n cả u tả o. Sau khi đướ c đánh giá là không có chư a "asen", hay như ng "kim 

loả i nả  ng" thì sả n phả m sệ  đướ c bán ra thị  trướ ng đệ  bả t cư  ngướ i tiêu dùng nào củ ng có 

thệ  an tâm uố ng. 

 

※ Do sản phẩm có chứa chất iốt nên những đối tượng cớ thể không hợp với chất này nên 

tránh dùng sản phẩm. 

 

◆Định nghĩa Fukoidan 

Fukoidan là mố  t loả i polysaccharide, vớ i thành phả n tư  nhiên bao gố m trong chả t nhớ n củ a các 

loả i tả o như tả o bệ , rong biệ n, tả o nâu. Fukoidan giư  vai trò là mố  t lớ p hàng rào bả o vệ   

tránh vi khuả n và chố ng khô khi tả o chị u như ng kích thích tư  bên ngoài như thủ y triệ u hay 

tia cư c tím. Loả i Fukoidan này đã đướ c nghiên cư u và khám phá ra là mố  t yệ u tố  hố  trớ  sư c 

khố e đáng ngả c nhiên cho cớ thệ  con ngướ i chúng ta và đã đướ c đệ  cả  p đệ n trong nhiệ u luả  n 

vả n và báo cáo khoa hố c. 

 

◆Về tác dụng phụ 

Vì đây là thư c phả m bố i dướ ng sư c khố e nên hoàn toàn không có tác dủ ng phủ  nào. Tuy nhiên 

vì trong sả n phả m có chư a chả t xớ nên khi mớ i bả t đả u uố ng bả n có thệ  bị  phân lố ng khi đi vệ   

sinh. Nệ u gả  p trướ ng hớ p này, bả n nên giả m bớ t số  lướ ng uố ng mố i lả n đệ  cớ thệ  thích nghi 

rố i mớ i tả ng dả n lên. 

 

◆Cách thức bảo quản 

Đố i vớ i chả t lố ng, nệ u chưa mớ  hố  p, nên đướ c lưu trư  trong nhiệ  t đố   bình thướ ng, đệ  cách 

xa ánh sáng mả  t trớ i trư c tiệ p. Nệ u đã mớ  nả p hố  p, bả n nên lưu trư  trong tủ  lả nh, và uố ng 

hệ t trong vòng 2 tháng. Đố i vớ i loả i thuố c viên, bả n có thệ  lưu trư  ớ  nhiệ  t đố   bình thướ ng. 

 

 

 

 

 



◆Cách uống 

Đố i vớ i chả t lố ng,bả n nên lả c đệ u cho dung dị ch hòa tan vào nhau rố i hãy uố ng. Sau khi mớ  

nả p hố  p, hãy bả o quả n thuố c trong tủ  lả nh. Đố i vớ i dả ng thuố c viên bả n có thệ  cho vào miệ  ng 

uố ng chung vớ i nướ c mà không cả n nhai. Bả n chỉ  cả n mớ  hố  p thuố c viên và uố ng viên thuố c 

bên trong là đướ c. 

 

◆Về phương pháp thanh toán tiền và số ngày giao hàng 

Trướ ng hớ p gư i trong nướ c Nhả  t : 

Có thệ  thanh toán bả ng thệ  tín dủ ng (VISA, MASTER, Diners), chuyệ n khoả n ngân hàng trướ c 

(ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, ngân hàng Japan Net, ngân hàng bưu điệ  n Yucho), tiệ n mả  t 

khi giao hàng, thanh toán trả  sau. Trong khoả ng 2 ngày đệ n 4 ngày, sả n phả m sệ  đướ c gư i 

bưu phả m theo đướ ng bưu điệ  n trong phả m vi nướ c Nhả  t. Phí vả  n chuyệ n trong nướ c hoàn toàn 

miệ n phí. 

 

Trướ ng hớ p gư i ngoài nướ c Nhả  t : 

Có thệ  thanh toán bả ng thệ  tín dủ ng (VISA, MASTER, Diners), chuyệ n khoả n ngân hàng trướ c 

(ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, ngân hàng Japan Net, ngân hàng bưu điệ  n Yucho). Sả n phả m 

sệ  đướ c gư i bả ng đướ ng EMS. Tùy theo tư ng quố c gia mà ngày nhả  n hàng khác nhau. 

※ Củ ng có trướ ng hớ p có như ng quố c gia không thệ  gư i đướ c. Phí vả  n chuyệ n do khách hàng 

chi trả . Củ ng có trướ ng hớ p cả n thiệ t khai báo thuệ  quan. 

 

◆Trường hợp trả lại hàng  

Chỉ  nhả  n sả n phả m trả  lả i trong trướ ng hớ p chưa mớ  nả p hố  p và sả n phả m đệ n nới khách hàng 

trong vòng 8 ngày. Tiệ n phí vả  n chuyệ n hàng trả  lả i do khách hàng chi trả . Vui lòng liên 

lả c vớ i chúng tôi trướ c khi trả  lả i sả n phả m.  

 

◆Những câu hỏi thường gặp 

Q. Câu hỏi : Sản phẩm Fukoidan AF Premium có những điểm tuyệt vời gì ? 

1. Có hàm lướ ng Fukoidan nhiệ u nhả t trong các sả n phả m cùng ngành sả n xuả t  

2. Có chư a chả t Ascophyllum đang đướ c chú trố ng hiệ  n nay. 

3. Có chư a chả t Fucoxanthin đang đướ c mố i ngướ i nhả c đệ n. 

4. Sử dụng nguyên liệu chất lượng tốt và độ tinh khiết cao 

5. Sau khi hoàn thành, sản phẩm được đưa đến kiểm tra tại cớ quan kiểm định do bộ lao 

động và phúc lợi y tế chỉ định. 

Ngoài ra, trong thành phả n sả n phả m còn có đả y đủ  chả t dinh dướ ng cả n thiệ t cho cớ 

thệ  như axit amin, vitamin B1, B2 và B6,v.v. 

 

Q. Trong 1 ngày có thể uống tối đa hàm lượng Fukoidan AF Premium là bao nhiêu thì 

được ? 

Vì là thư c phả m nên không có qui đị nh lướ ng uố ng. Có thệ  uố ng bình thướ ng mố i ngày tư  

30ml～240ml đố i vớ i thuố c lố ng (hay tư  2 đệ n 12 viên đố i vớ i thuố c viên). 

 

Q. Có thể uống cùng với thuốc được không ? 

Đướ c, nhưng đư ng pha trố  n chung vớ i thuố c khác rố i uố ng. 

 

Q. Có thể dùng để uống kèm chung với những thực phẩm bồi dưỡng sức khỏe khác không ? 

Đướ c, nhưng nệ u muố n phát huy hiệ  u lư c củ a tư ng loả i thì không nên uố ng chung mà nên 

đệ  cách mố  t khoả ng thớ i gian mố i lả n uố ng.  



Q. Nếu thuốc lỏng khó uống thì có thể hòa chung với gì để uống dễ hơn ? 

Có thệ  hòa chung vớ i nướ c trái cây. Nhưng đư ng hòa chung vớ i cà phê hay bia rướ u. 

 

Q. Có mùi vị như thế nào ? 

Loả i chả t lố ng có mùi vị  như mùi tả o bệ  pha vào trong nướ c dả m tả o. 

Có mố  t chút vị  ngố t và hới chua, nhưng ả n tướ ng đả u tiên khi cho vào miệ  ng uố ng sệ  có 

nhiệ u vị  củ a tả o bệ . 

Sau đó là cả m giác nhệ  nhõm thoả i mái, nhiệ u nhân viên đã tư ng uố ng như ng loả i Fukoidan 

khác trướ c đây có so sánh hướng vị  vớ i sả n phả m này và đệ u khen ngon. 

 

Q. Có sợ bị dị ứng hay không ? 

Tả t cả  nguyên liệ  u đã đướ c thí nghiệ  m trên đố  ng vả  t đệ  kiệ m tra tính an toàn. Do đó 

bả n có thệ  yên tâm uố ng đướ c, tuy vả  y trong trướ ng hớ p cớ thệ  bị  dị  ư ng khi uố ng thì 

giả m lướ ng uố ng đệ  xem tình hình, nệ u cả n thiệ t thì nên đệ n hố i ý kiệ n bác sỉ . 

 

Q. Người cao tuổi,trẻ em, động vật nuôi uống có an toàn không ? 

Không có vả n đệ  gì. Trệ  em nhố  hay đố  ng vả  t nuôi nhố  thì nên bả t đả u uố ng vớ i lướ ng 

ít rố i tả ng dả n lên. 

 

Q. Giữa chất lỏng và thuốc viên thì nên uống loại nào? 

Có thệ  tùy chố n theo sớ  thích củ a bả n thân như tùy theo cách sinh hoả t hay đệ  cho việ  c 

uố ng đướ c tiệ  n lớ i. 

 

Q. Sản phẩm này có phải là sản phẩm thuốc y dược không? 

Đây không phải là thuốc chữa bệnh mà chỉ là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có thành phần 

chính là Fukoidan được chiết xuất từ những thực phẩm tảo biển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL: （+８１）９２ ５８８ ５７７５ 

（Múi giờ Nhật Bản: 9：00～21：00）※ Chỉ giải đáp bằng tiếng Nhật 

Fax:  (+８１) ９２ ５９２ ７７５５ 

Trang web:  0120251334.com      Mail: info@0120251334.com 

 

Fukoidan Kenkodo, Công ty TNHH ＬＯＨＡＳ  

Hòm thư : 816-0801 

2-8-1 Kasugabaru Higashi-machi, Kasuga-shi, Fukuoka  


