
Bạn có biết?

Hệ tiêu hóa phân giải thức ăn và đồ uống mà chúng ta dung nạp thành các thành phần nhỏ hơn mà có thể hấp thụ và đồng hóa vào cơ thể
và sẽ quyết định công năng của chúng. Chẳng hạn như, hệ tiêu hóa chuyển hóa các thành phần đó thành chất dinh dưỡng để tạo năng lượng
hay xây dựng hoặc sửa chữa tế bào .  

Về cơ bản, hệ tiêu hóa được biết đến như là bộ não  thứ hai và có tác động rất lớn đến các hoạt động thể chất và tâm trí của chúng ta.
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Những gì chúng ta ăn sẽ ảnh hưởng
đến việc chúng ta cảm nhận

`như thế nào!

Những thức ăn giúp mang đến cảm xúc tích cực:
Trái cây tươi, rau củ quả, các loại ngũ cốc  .5

Những thức ăn giúp mang đến cảm xúc tiêu cực:
Thực phẩm chế biến sẵn, các thức ăn nhiều đường 
hoặc chất béo  .
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Bạn có biết chuyện gì xảy ra
 trong hành trình 6,5m của hệ tiêu hóa chúng ta? 2

Hệ tiêu hóa của chúng ta không đơn thuần chỉ là ‘ống dẫn’

Những vấn đề thường gặp

62 % dân số toàn cầu đang gặp vấn đề
về tiêu hóa như táo bón, khó tiêu, tiêu chảy,
đau dạ dày ít nhất 1 lần/năm. 1

Số lượng nữ giới gặp các vấn đề về tiêu hóa

cao gấp đôi nam giới. 1

Khám phá lợi ích của một hệ tiêu hóa khỏe mạnh!

Giữ sự cân bằng cho tinh thần của bạn
để kết nối với cơ thể tốt hơn  

 95 % hoocmon serotonin - một loại hoocmon
đem lại cảm giác vui vẻ được sản sinh ở ruột non  .       5  

Giảm căng thẳng và đảm bảo tập thể dục đầy đủ! 8

 

Giữ gìn sức khỏe để tận hưởng
những giây phút vui vẻ

bên người thân!

 Ăn chậm, nhai kĩ và xây dựng chế
độ kiêng phù hợp, nhiều chất xơ,
hoặc các thực phẩm chứa nhiều
prebiotics và probiotics  . 5

Xây dựng lối sống lành mạnh để
bảo vệ Gan - ngôi nhà năng lượng của chúng ta

Xây dựng và tập luyện các bài tập tim mạch để tăng
tốc độ trao đổi chất cho cơ thể  .9

Sử dụng thực phẩm có chứa phospholipids (như: trứng,
cá, ngũ cốc, hoặc các loại hạt có dầu) để cải thiện hiệu
suất gan   .10

Gan là một  nhà máy chế tạo năng lượng

Gan là cơ quan lớn thứ hai. Nó giúp ‘giải độc’ cơ thể của
bạn khỏi tác hại của những thực phẩm chứa nhiều chất
béo, thức uống có cồn hoặc thuốc. Nó cũng lưu trữ và tái
chế chất dinh dưỡng và giúp tiêu hóa thức ăn    . 6,7

Ruột chính là ngôi nhà của
hệ thống miễn dịch

70 % hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở ruột.
Do đó, ăn uống đầy đủ và lành mạnh sẽ giúp tăng
cường hệ thống miễn dịch của chúng ta .5
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Phụ nữ dễ gặp các vấn đề tiêu hóa
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Did You Know?

Our digestive system breaks down foods and liquids into their chemical components and decides their use, for example whether they are
absorbed as nutrients for energy or to build and repair cells  . Ultimately, our digestive system is known as our second brain   and has a huge
e�ect on the functioning of our body and mind. 
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What you eat impacts
how you feel!

Food can cause positive feelings: 
Fresh fruits, vegetables, whole grains  .5

Food can cause negative feelings:
Processed food, high in sugar or fat  .
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Do you really know what happens over the
6.5 metre journey of your digestive system?
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Digestion, much more than a ‘long tube’ or ‘pipe’

Ongoing issues 
62 % of people worldwide su�er from digestive
complaints such as constipation, indigestion or
diarrhea at least once per year  .1

Almost twice as many women su�er from digestive
health issues on a weekly basis compared to men  .1

Discover the benefits of a healthy digestive system 

Keep a good mental balance for 
a better connectivity with your body.  

  95 % of serotonin, a major mood-influencing
hormone, is produced in the small intestine  .
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 Reduce stress and ensure you get adequate
physical exercise! 8  

Stay healthy to preserve
moments of joy with your

beloved ones

   Eat slowly and follow a balanced
diet of vegetables, whole-grain
products, dried fruits, prebiotics
and probiotics! 5

Develop a healthy routine
to support your liver,

the powerhouse of your vitality.

 Cardio exercise to speed up your metabolism   .9

  Include phospholipids (like: eggs, fish, cereal grains
or oilseeds) to improve liver performance    .10

Your liver is your Powerhouse

The liver is the second largest organ. It “detoxifies”
our body from substances like fatty foods, alcohol or
medicines. It also stores and recycles nutrients and
makes food digestible    . 6,7

Your gut is the Home to
your Immune System 

70 %  of our immune system is located in our gut.
It needs healthy and regular food intake to protect
our well-being .5
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