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Công ty Cổ Phần Quốc Tế Dược phẩm HADU

Dành cho trẻ từ 1 đến 18 tuổi, trẻ nhẹ cân, 
chậm lớn, muốn tăng cân

Preomil Gold Gain Colos 24h



1 Câu chuyện Thương hiệu

3 Câu chuyện Truyền thông

2 Câu chuyện Sản phẩm

4 Một số câu hỏi thường gặp

Nội dung 



 CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU



Hoàn cảnh ra đời

Trong bối cảnh bùng nổ 
các căn bệnh nguy hiểm 

của xã hội công nghiệp, ô 
nhiễm môi trường

Người tiêu dùng đã và 
đang nhận thức tầm quan 
trọng của sức khỏe, quan 
tâm hơn đến thực phẩm 

chức năng nhằm bổ sung 
dinh dưỡng cho cơ thể

HADU được thành lập và 
hoạt động trong lĩnh vực 

trực tiếp sản xuất và kinh 
doanh dược phẩm, thực 
phẩm chức năng và thực 

phẩm dinh dưỡng



Để bật chế độ hỗ trợ đọc 
màn hình, nhấn ⌘+Tùy 

chọn+Z Để tìm hiểu thêm 
về các phím tắt, nhấn 

⌘dấu gạch chéo


 




Không ngừng mang đến những giá 
trị dinh dưỡng tốt nhất 


cho sức khỏe của bạn và gia đình

Với quan điểm phát triển bền vững, các 
lãnh đạo và đội ngũ chuyên gia dinh 
dưỡng chúng tôi không ngừng nỗ lực liên 
tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm 
giúp bổ sung dinh dưỡng và nâng cao 
sức khỏe tốt nhất cho người dùng. 


Sứ mệnh



Giá trị cốt lõi

Sống an toàn
Sống chất lượng

Với sự kết hợp giữa các chuyên gia và viện nghiên cứu 
HADU cho ra đời rất nhiều dòng sản phẩm giúp bổ sung 
dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho bạn và gia đình, 
đặc biệt là thể trạng người Việt bằng việc kết hợp những 
tinh hoa của nền Y học cổ truyền Phương Đông và khoa 
học hiện đại Phương Tây.





Lĩnh vực kinh doanh

1
2

3
4

Sản xuất, gia công 
dược phẩm - thực 
phẩm chức năng

Xây dựng 
công thức 

bào chế thực 
phẩm chức 

năng

Đăng kí công bố 
phù hợp an toàn 

thực phẩm 

Đăng kí 
công bố 

thực phẩm 
an toàn 

nhập khẩu 

Am hiểu các quy định, quy 
trình, HADU giúp đối tác 

đăng kí công bố phù hợp an 
toàn thực phẩm.


Đơn vị sản xuất dành cho các 
đối tác doanh nghiệp kinh 
doanh dược phẩm với dịch vụ 
gia công tại Nhà máy.


Hỗ trợ đối tác tư vấn, xây 
dựng công thức bào chế thực 
phẩm chức năng đảm bảo an 
toàn, tiết kiệm tối đa chi phí 
đem lại hiệu quả vượt trội.


HADU chuyên dịch vụ đăng 
kí công bố thực phẩm an 

toàn nhập khẩu cho các đối 
tác, doanh nghiệp.




Nhà máy sản xuất

1

2

Có 2 Nhà máy tổng diện tích hơn 10.000m2 đảm bảo các 
tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế, các tiêu chuẩn GMP, ISO 
22000 do Tổng cục đo lường chất lượng cấp. 

Với dây chuyền công nghệ cao chúng tôi gia công, sản xuất 
được các dạng bào chế như viên nang cứng, viên nang 
mềm, viên nén, siro, cốm, bột và nhiều dạng bào chế khác 
tạo nên thương hiệu trên thị trường.



Thực phẩm chính từ nhà máy

1

2

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement): 

Là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống 
hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. 

Thực phẩm bổ sung

Bao gồm
 Thực phẩm tăng cường vi 

chất dinh dưỡn
 Thực phẩm làm giàu vi chấ
 Thức ăn công thức cho trẻ 

em và phụ nữ mang thai



Đối tác



2. CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM

Preomil Gold Gain Colos 24h



Trẻ từ 1 - 18 
tuổi

Trẻ nhẹ cân, 
chậm lớn

Trẻ có nhu 
cầu tăng cân


Trẻ cần tăng 
cường sức đề 

kháng 


Trẻ cần hỗ trợ 
hệ tiêu hoá 


Đối tượng sử dụng

1 2 3 4 5



Sữa bột béo

Whey protein

Đường 

(Lactose, Dextrose, 

Maltodextrin)

Chất xơ hoà tan 

(2'FL HMO, GOS, FOS)

Enzyme 

(Protease, Amylase, Cellulase, 

Lipase, Lactase)


Khoáng chất (Canxi carbonate, Canxi từ 
tảo biển (AquaminF).Canxi nano, Kali, 

lodua, Natri Clorid, Magie Phosphat, Kẽm)

Sulphat, Sắt Sulphat, Đồng Sulphat, 

Mangan Sulphat, Natri Selenit).

Lysine

Sữa non 

(igG, Lactoferrin)

Thành phần 

dinh dưỡng chính

1

Vitamin (Vitamin C, E, B5, B3, B1, 
B2, B6, A, D, B12), Acid Folic, 

Vitamin K2 (MK7), Biotin



Đặc điểm nổi bật

so với đối thủ

Phù hợp cho trẻ ở 
(1-18 tuổi)

mọi lứa tuổi 

Thành phần 
với sự phát triển của trẻ

quan trọng và cần 
thiết 

Áp dụng các phương pháp nghiên 
cứu và sản xuất tiên tiến trên thế 
giới nhưng được điều chỉnh để phù 
hợp với thể trạng trẻ em ở Việt Nam




Đặc điểm nổi bật

so với đối thủ

Bổ sung Whey Protein 
dễ hấp thu


Bổ sung hệ chất xơ cao 
cấp, 2’ FL HMO, FOS

Bổ sung sữa non giàu 
kháng thể IgG

 Là thành phần đạm sữa hòa 
tan, cấu trúc phân tử ngắn, 
dễ hấp thu

 Không đông tụ khi vào dạ 
dày, tạo cảm giác dễ chịu, 
dễ dàng tiêu hóa

 Giúp rút ngắn thời gian trống 
dạ dày, rút ngắn thời gian 
tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu, 
giúp trẻ ăn ngon, tiêu hóa 
tốt, tăng cân khỏe mạnh.

 2’ - FL HMO (Human Milk 
Oligosaccharide) và GOS 
(Galacto-oligosaccharides) 
– Chất xơ hòa tan tìm thấy 
trong sữa mẹ

 FOS: Nhóm chất xơ hòa tan, 
chuỗi ngắn, có nguồn gốc 
thực vậ

 Giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, 
tăng nhu động ruột, giảm 
tình trạng táo bón và hỗ trợ 
hệ tiêu hoá của trẻ

 Kháng thể IgG trong sữa non 
giúp tăng miễn dịch trực 
tiếp cho cơ thể trẻ nhờ khả 
năng tiêu diệt trực tiếp vi 
khuẩn, virus gây bệnh, và 
huy động các tế bào miễn 
dịch tiêu diệt vi khuẩn

 Kháng thể IgG là loại kháng 
thể mạnh nhất và chiếm số 
lượng nhiều nhất trong cơ 
thể (75-80% tổng lượng 
kháng thể trong huyết 
thanh).



Đặc điểm nổi bật

so với đối thủ

Bổ sung 
Enzyme tiêu 

hóa

Bổ sung 
Lysine, Kẽm, 

Vitamin nhóm 
B

Bổ sung 
Lactoferrin

Một loại protein có trong 
sữa có tác dụng ức chế sự 
phát triển của vi khuẩn, 
virus - nguyên nhân chính 
gây nên các bệnh lý ở trẻ.

Enzym tiêu hóa giúp thức 
ăn được cắt nhỏ, tạo điều 
kiện cho tế bào nhung 
mao ruột hấp thu chất 
dinh dưỡng vào máu

Giúp tăng hấp thu, 
trẻ ăn ngon, mau lớn



Hướng dẫn sử dụng

Bổ sung 
Lactoferrin

Pha 4 muỗng gạt ngang 
(tương đương với 36g) 
với 20ml nước.

Trẻ từ 3-18 tuổi: 2-3 
lần ăn/ngày


Trẻ từ 1-3 tuổi: 3-4 
lần ăn/ngày




Một số câu hỏi 

thường gặp

Bổ sung 
Lactoferrin

Con tôi dù ăn rất nhiều nhưng 
không tăng cân, có khải do cháu 
bị hấp thu kém không? và có thể 
sử dụng sản phẩm này không?

Cháu có thể bị tình trạng 
hấp thu kém và hoàn toàn 
có thể sử dụng được

Preomil Gold Gain Colos 24h bổ sung hệ chất xơ cao cấp FOS, GOS; 2’-FL HMO và Lysine; Kẽm; 
Vitamin nhóm B, giúp trẻ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm táo bón hấp thu tốt, trẻ ăn ngon, 
mau lớn. Ngoài ra với các thành phần Whey protein dễ hấp thu giúp hỗ trợ thêm chất đạm cho trẻ 


Hấp thu kém ở trẻ là tình 
trạng trẻ ăn được hoặc 
thậm chí ăn nhiều nhưng 
vẫn chậm phát triển, không 
đạt chiều cao, cân nặng 
chuẩn.

Biểu hiện:
 Đau bụng chướng hơi, 

táo bó
 Đi ngoài phân sống, có 

mùi l
 Ăn không ngon miện
 Dễ nôn tr
 Thường xuyên bị mắc 

các bệnh về tiêu hóa

Hậu quả
 Thiếu hụt dinh dưỡng 

trầm trọn
 Mắc chứng biếng ă
 Nhẹ cân còi cọ
 Chậm phát triển chiều 

ca
 Tinh thần uể oải, kém linh 

hoạt



Một số câu hỏi 

thường gặp

Bổ sung 
Lactoferrin

Con tôi hay bị táo bón 
có sử dụng được không?

Preomil Gold Gain Colos 24h bổ sung hệ chất xơ cao cấp 
FOS, GOS; 2’-FL HMO và Lysine; Kẽm; Vitamin nhóm B, 
giúp trẻ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm táo bón



Táo bón là tình trạng trẻ đi tiêu 
không thường xuyên (ít hơn 3 
lần/tuần) hoặc đi tiêu khó 
khăn, đau đớn, khó chịu.

Dấu hiệu
 Đau ở vùng dạ dà
 Biếng ă
  Khó chịu, thay đổi hành v
  Cảm thấy mệt mỏi, muốn 

nôn và nô
 Trẻ khó chịu và căng thẳng 

mỗi khi đi tiê
 Phân cứng cộng với gắng sức 

rặn làm chảy máu hậu môn

Nguyên nhân
 Nhịn không chịu đi ngoà
 Trẻ sơ sinh ăn phải thức ăn 

đặc, nhất là những lần ăn 
đặc đầu tiên hoặc khi cai 
sữa mẹ do mất nguồn cung 
cấp nước

 Thiếu nước hoặc mất nướ
 Chế độ ăn thiếu hụt chất xơ 



Một số câu hỏi 

thường gặp

Bổ sung 
Lactoferrin

 Con tôi hay bị ốm vặt, hệ 
miễn dịch kém, có sử dụng 
được sản phẩm này không?

Miễn dịch kém dẫn đến hay bị 
ốm vặt là tình trạng thường 
thấy nhưng nhiều mẹ không biết 
nó có thể bị ảnh hưởng do hệ 
tiêu hoá kém

Hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch có vai 
trò mật thiết với nhau

 70% hệ thống miễn dịch nằm ở 
ruộ

 Hệ tiêu hóa cũng là nơi tham gia 
sản xuất các yếu tố miễn dịch 
cho cơ thể

Hiệu quả tăng cường miễn dịch từ 
sữa no

 Sữa non là sữa thu được trong 72 
giờ đầu sau sin

 Sữa non là nguồn dinh dưỡng tự 
nhiên duy nhất có chứa lượng lớn 
các kháng thể, các yếu tố miễn 
dịch và tăng trưởng tự nhiên, 
giúp tăng lượng kháng thể, nâng 
cao hệ miễn dịch của trẻ

Preomil Gold Gain Colos 24h bổ 
sung sữa non và Lactoferrin, tăng 
cường miễn dịch, giảm số lần trẻ bị 
ốm. Ngoài ra, với việc bổ sung thêm 
hệ chất xơ cao cấp FOS, GOS; 2’-
FL HMO và Lysine; Kẽm; Vitamin 
nhóm B, giúp trẻ cân bằng hệ vi sinh 
đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hoá


