
Liệu pháp dinh dưỡng 
Orthomolecular 
giúp ích gì 
sức khỏe của bạn? 

 



Khái niệm “orthomolecular” được đưa ra và phát triển 

bởi tiến sĩ hóa sinh Linus Pauling – người hai lần đoạt 

giải Nobel. Năm 1968, ông mô tả ý tưởng của mình 

trong tạp chí chuyên ngành Science như sau: “Liệu pháp 

Orthomolecular phối hợp các vi chất dinh dưỡng với liều 

lượng và thành phần  theo những yêu cầu y tế nhất định  

sẽ giúp cân bằng, duy trì sự trao đổi chất tự nhiên và giúp 

cơ thể phục hồi sau điều trị và điều trị một số căn bệnh ”

 

Khái niệm “dinh dưỡng” của chúng tôi không chỉ dừng 

ở việc cung cấp năng lượng từ protein, chất béo và 

carbohydrate. Những dưỡng chất được gọi là nguyên tố 

đại lượng, sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều dưỡng 

chất khác như vitamin và các nguyên tố vi lượng. Cơ thể 

đòi hỏi những chất này với số lượng rất nhỏ, chúng được 

gọi là vi chất dinh dưỡng.

Liệu pháp dinh dưỡng phân tử  orthomolecular dựa trên 

mục tiêu cung cấp  vi chất dinh dưỡng. Các vi chất này 

không tuân theo nguyên tắc phân bổ đồng đều hay 

phương châm “càng nhiều càng tốt”. Thay vào đó, dựa 

trên kiến thức dinh dưỡng và y học, kết hợp các thành 

phần đặc biệt hữu ích và phù hợp phục vụ cho các nhu 

cầu sức khỏe cụ thể.

 

Liệu pháp Orthomolecular cải thiện sức khỏe bằng 
cách bổ sung các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể . 

 

Orthomolecular là gì? 

2

Liệu pháp dinh dưỡng là gì?
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Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều có chung một 

câu hỏi: “Thực phẩm ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta 

như thế nào?” Ban đầu, họ muốn tìm ra phương pháp 

điều trị tốt hơn cho các vấn đề về rối loạn chuyển hóa 

như, ví dụ như tiểu đường. Trong khi đó, y học dinh 

dưỡng đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn 

nhằm tìm ra mối liên hệ giữa dinh dưỡng , chuyển hóa, 

khuynh hướng di truyền và sức khỏe.

 

 

 

Các khuyến nghị chính thức và các chiến dịch kêu gọi 

chế độ ăn uống lành mạnh được đưa ra từ cơ sở kiến 

thức cho rằng thói quen ăn uống cũng có thể dẫn đến 

các căn bệnh trong cuộc sống hiện đại. Ngày nay, các 

hình thức điều trị dinh dưỡng đã được công bố ở nhiều 

lĩnh vực y tế, cùng với các liệu pháp vật lí và y học..

Kết hợp liệu pháp dinh dưỡng trong điều trị bệnh.

 



Probiotics and Prebiotics

Axit amin

Axit béo thiết yếu
Chiết xuất thực vật

Nguyên tố vi lượng
Khoáng chất

Vitamin

chúng có lợi cho sức khỏe, vậy nên việc hấp thụ 

trái cây, rau củ nhiều màu rất có ích. 

Axit amin
Axit amin giống như những viên gạch xây nên tất cả 

các protein trong cơ thể. Một số axit amin cơ thể có 

thể tự sản xuất, số còn lại cần bổ sung qua chế độ 

ăn uống.

Probiotics and Prebiotics 
Probiotics là các vi khuẩn sống có lợi đối với hệ vi sinh và 

hệ miễn dịch của chúng ta. Prebiotic là một dạng chất xơ 

hòa tan có khả năng kích thích có chọn lọc sự phát của 

một số loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Các sản phẩm Orthomol có thành phần là  các 
dưỡng chất an toàn và hữu ích cho cơ thể. 

Những vi chất dinh dưỡng 
nào được sử dụng? 

 

Nhìn chung cơ thể con người cần hơn 40 loại vi chất 
dinh dưỡng khác nhau. Xếp theo thứ tự như sau:

 

Vitamins 
Cơ thể cần 13 loại hợp chất khác nhau. Nếu chế độ ăn 

uống thiếu một loại vitamin trong thời gian dài sẽ dẫn 

đến các triệu chứng thiếu hụt và bệnh tật. Nhiều loại 

vitamin bị phá hủy do nhiệt hoặc ánh sáng.  

Khoáng chất
Ví dụ, các chất khoáng như canxi và magiê góp phần 

bình thường hóa chức năng của các tế bào trong cơ 

thể. Chúng đóng vai trò như các viên gạch xây đắp 

cho xương, răng và đóng một vai trò quan trọng đối 

với hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất.

Axit béo thiết yếu
Cơ thể người không thể tự sản xuất những dưỡng chất 

này. Trước đây chúng được gọi là Vitamin F. Ngày nay 

các dạng axit béo khác nhau đã được biết đến, chẳng 

hạn như axit béo Omega-3 hoặc Omega-6. Chúng là 

thành phần của màng tế bào (ví dụ: thần kinh) và đóng 

vai trò như là tiền chất của các chất liệu giống như 

hormone.

 
Chiết xuất thực vật
Thực vật tạo ra màu sắc, mùi hương hoặc hương vị. Những 

hợp chất thực vật này không tạo ra năng lương trực tiếp, 

chúng được gọi là “hợp chất thứ cấp”, khá nhiều trong số 
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Orthomol hiểu rằng năng lực chuyên môn trong lĩnh 

vực y học dinh dưỡng là điều kiện để hoàn  thành sứ 

mệnh. Chúng tôi tin rằng liệu pháp dinh dưỡng phân 

tử orthomolecular có thể cải thiện chất lượng cuộc sống 

của nhiều người và lan truyền thông điệp này đến người 

tiêu dùng một cách chân thực nhất: Orthomol chú trọng  

tìm kiếm và đầu tư vào những chuyên gia tài năng hơn 

là việc quảng cáo thổi phồng về sản phẩm. Điều này 

mang đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 

người tiêu dùng.

Việc trao đổi thông tin giữa Orthomol và các chuyên 

gia chăm sóc sức khỏe cũng như khách hàng luôn 

được đáp ứng: Bất cứ khách hàng nào khi liên lạc đến 

trung tâm chăm sóc khách hàng đều nhận được sự tư

vấn từ nhân viên Orthomol. Các câu hỏi y tế được trả 

lời bởi các bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu, Orthomol 

cung cấp cho mọi người chính xác loại thông tin được 

yêu cầu. Hãy để Orthomol thuyết phục bạn!

Orthomol. We value your health.

Who is Orthomol?
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Orthomol là doanh nghiệp gia đình được thành lập 

năm 1991, khi đó các sản phẩm “Orthomolecular” hoàn 

toàn chưa được biết đến tại Đức. Các chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe và dược sĩ ngay lập tức đánh giá cao định 

hướng nghiêm ngặt về mặt khoa học và yêu cầu chất 

lượng cao của sản phẩm, góp phần vào sự thành công 

chưa từng có của một công ty trẻ..

Ngày nay, Orthomol là nhà sản xuất tiên phong, dẫn đầu 

trong phân khúc thị trường thực phẩm y khoa cao cấp 

với hơn 20 sản phẩm khác nhau. Riêng tại Langenfeld và 

vùng Rhine, có hơn 400 chuyên gia của Orthomol liên tục 

nghiên cứu, phát triển ý tưởng về liệu pháp dinh dưỡng 

Orthomolecular. 

Orthomol – Niềm tin lan tỏa



Orthomol đi trước các quy định pháp lý trong lĩnh vực đảm 

bảo chất lượng. Vào năm 2006, Orthomol đã được cấp xác 

nhận bởi TÜV Rheinland (Technischer Überwachungsver- ein / 

Cơ quan kiểm tra kỹ thuật) theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất 

về đảm bảo chất lượng đặc biệt cho ngành công nghiệp thực 

phẩm (DIN EN ISO 22000). Đây cũng là thang đánh giá tiêu 

chuẩn chất lượng cao nhất hiện nay. Các chuyên gia ước tính 

có ít hơn 100 công ty ở Đức đạt tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn mới đòi hỏi sự kiểm soát thường xuyên của tất 

cả các liên kết trong chuỗi sản xuất của chúng tôi - từ nhà 

cung cấp nguyên liệu thô đến đại lý giao nhận. Các công 

đoạn nhạy cảm trong quy trình sản xuất có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm (ví dụ: tạp chất) 

được phân tích và đặc biệt được theo dõi trước. Liệu pháp 

dinh dưỡng Orthomolecular được phát triển và sản xuất tuân 

thủ nguyên tắc đảm bảo chất lượng bằng cách ngăn chặn 

trước các nguy cơ.

Chất lượng của Orthomol tuân thủ các nguyên tắc 
đảm bảo nhất. 

Các sản phẩm của Orthomol 
có gì đặc biệt?
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Với trách nhiệm và tâm huyết, Orthomol tạo ra các 

sản phẩm có trình độ khoa học cao nhất và chất lượng 

vượt trội. Orthomol cũng là Hãng dược phẩm đầu tiên 

trong phân khúc sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng 

cao nhất. 

Tổng Giám đốc, Tiến sĩ Michael Schmidt 
chia sẻ: 
“Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình 

đối với khách hàng. Để đáp lại cho sự tin tưởng 

khách hàng dành cho các sản phẩm của chúng 

tôi, Orthomol sản xuất với sự tâm huyết và chăm 

sóc đặc biệt. ”
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Kiểm soát khép kín hoàn toàn 
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NCC nguyên liệu thô
Cung cấp các nguyên liệu 
thô như vitamin C, dầu các,…

 

• Orthomol chỉ mua nguyên 
liệu ở mức độ tinh khiết 
cao nhất
Nhà cung cấp cần đưa ra 
chứng chỉ phân tích chi tiết
Thông tin được xác minh 
trong phòng thí nghiệm

 
  
 
•   
 
•   
 

Ví dụ

Dầu cá có chứa kim loại 
nặng không?
Kích thước hạt của bột có đạt 
tiêu chuẩn Orthomol không?

Nhà sản xuất
Xử lý nguyên liệu thành dạng 
viên nén, viên nang, bột hoặc 
chất lỏng có thể uống được

• Orthomol xác định trước 
công thức và kiểm tra, tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy 
định.
Orthomol kiểm tra chi tiết 
toàn bộ quá trình sản xuất 
tại cơ sở của nhà sản 

 
  
 

•
  

 
  
 

Ví dụ

Việc đào tạo về  vệ sinh an 
toàn thực phẩm có được thực 
hiện đúng không?
Tất cả dữ liệu thử nghiệm có 
được ghi chính xác không?
Tất cả các hàng hóa đến có 
được kiểm tra kỹ chi tiết 
không?

 

 

 

Orthomol
Kết hợp nguyên liệu đã qua 
xử lý theo công  thức và đóng  
gói chúng theo liều lượng 
hàng ngày

• Thường xuyên được kiểm tra 
bởi thanh tra TÜV
Giữ lại các mẫu của tất cả 
các hàng hóa đến
Kiểm tra từng bước của dây 
chuyền sản xuất cho đến sản 
phẩm cuối cùng

 
•  
 
•  
  
 

Ví dụ

Cần bao nhiêu lực mở bao bì 
đóng gói để sử dụng ?
Các sản phẩm dành cho việc 
luyện tập thể thao hoàn toàn 
không chứa các chất liên quan  
đến doping ?

 

Khách hàng
Tin tưởng vào chất lượng 
của Orthomol® 

• Dịch vụ khách hàng tiêu 
chuẩn với tất cả các nhân viên 
đều có trình độ chuyên môn 
Đào tạo và tổ chức hội thảo 
chuyên đề cho dược sĩ của 
Orthomol. 
Tổng hợp và phân tích phản 
hồi của khách hàng

 
  
 
•  
 

•
  

 

Ví dụ

Các hướng dẫn về liều lượng 
dùng hàng ngày có được hiểu 
chính xác không?
Khách hàng có hài lòng với 
hương vị không?
Bao bì có đủ khả năng chống 
chịu trong suốt quá trình vận 
chuyển không? 

Đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm



Tổng quan về sản phẩm Orthomol 

Sản phẩm Orthomol được sản xuất theo năm hình thức khác nhau để phù hợp với thói quen cá nhân của bạn.

 
Dạng uống 

tiện lợi    
 Dạng bột  

 

Dạng viên nhai Dạng hạt nhai

Viên nén/viên nang
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Hotline Orthomol:
Điện thoại: +84 243 6230311 (máy lẻ 122 / 124)
Di động : +84 832 168168 / +84 832 166166 

Website:
www.orthomol.vn

Chi tiết vui lòng liên hệ  
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© 2010 Orthomol GmbH. All rights reserved (including those of  
translation into foreign languages). No part of this brochure may  
be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other 
means – nor transmitted or translated into a machine language 
without written permission from the publisher.

Chuẩn bị mang thai, mang thai 
và cho con bú

Orthomol® Fertil plus

Orthomol® Natal

Cân bằng chế độ dinh dưỡng cho nam giới rối loạn chức năng sinh sản.

Thực phẩm bổ sung vi chất  cho phụ nữ trước, trong và sau khi mang thai.
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We Value 
Your Health. 

Orthomol  
pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Herzogstr. 30  
40764 Langenfeld 
Germany 
export@orthomol.de  
www.orthomol.com


