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Sữa ong chúa là gì? 10 công dụng, cách sử dụng sữa ong
chúa hiệu quả nhất
Ngày đăng: 26/06/2022 | Đăng bởi: Hebemart

MỤC LỤC [Hiện]

Sữa ong chúa được biết tới như 1 món quà tặng quý giá với nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích tuyệt vời
mà thiên nhiên ban tặng cho con người, ngày nay đang được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực
chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sữa ong chúa là gì? Công dụng vượt trội ra sao?

Để hiểu rõ sữa ong chúa là gì, công dụng của sữa ong chúa cũng như cách sử dụng sữa ong chúa
đúng cách đạt hiệu quả tốt nhất ra sao, bạn hãy cùng Hebemart (https://hebemart.vn/) khám phá
ngay bài viết sau nhé!
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1. Sữa ong chúa là gì?
Sữa ong chúa (https://hebemart.vn/collections/sua-ong-chua) (Royal Jelly) là chất dịch được tiết ra
từ những tuyến hầu dưới của những con ong thợ 7 ngày tuổi trở đi, được chứa trong một ô riêng dùng
làm thức ăn để nuôi ong chúa trưởng thành và ấu trùng ong chúa (ong chuẩn bị phát triển thành ong
chúa). Khi một con ong chúa chết, những con ong thợ sẽ cung cấp lượng lớn sữa ong chúa cho một
ấu trùng cái được lựa chọn. Ấu trùng tiêu thụ sữa ong chúa sẽ biến đổi DNA và biến nó thành ong
chúa.

Đặc điểm của sữa ong chúa:

Là chất có nguồn gốc 100% tự nhiên tồn tại ở dạng gelatin.
Ở nhiệt độ thường, sữa ong chúa có kết cấu đông đặc sền sệt giống như bơ, màu trắng đục hơi
ngả vàng.

Trong thành phần của sữa ong chúa có chứa rất nhiều dưỡng chất vô giá được con ong thợ thu thập
từ mật hoa, chất đạm. Nhờ được nuôi dưỡng bằng sữa ong chúa, con ong chúa có tuổi thọ hơn
những con ong thợ khác trong bầy gấp 40 lần.

Đặc biệt, trong mỗi tổ ong chỉ có 1 ong chúa nên lượng chất dịch tiết ra từ các ong thợ để nuôi ong
chúa rất giới hạn. Thành phần dinh dưỡng của từng loại sữa ong chúa cũng không giống nhau vì phụ
thuộc vào từng đàn ong và nguồn hoa. Vì thế, thường sữa ong chúa rất hiếm và quý hơn mật ong.

Từ thời xa xưa, sữa ong chúa đã được sử dụng như một loại thảo dược để làm đẹp và chăm sóc cơ
thể. Hiện nay, cụm từ “sữa ong chúa” cũng được dùng để chỉ các loại thực phẩm chức năng có thành
phần chính từ sữa ong chúa và một số dưỡng chất khác, được sản xuất với công dụng tăng cường
sức khỏe, làm đẹp cho làn da và vóc dáng, khá an toàn và lành tính.

Viên uống bổ não
Healthy Care Ginkgo
Biloba 2000mg 100…
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Viên uống trắng da
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Viên uống mầm đậu
nành Healthy Care
Super Lecithin 1200m…
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Transino White C Clear
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* Lưu ý: Nhằm mục đích nuôi dưỡng và phát triển ong chúa nên sản phẩm này được đặt tên là sữa ong
chúa (tránh lầm tưởng đây là sữa của con ong chúa).

2. Thành phần dinh dưỡng của sữa ong chúa
Hiện nay, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra đầy đủ các loại thành phần có trong sữa ong chúa.
Theo các nghiên cứu, thành phần dinh dưỡng của sữa ong chúa rất đa dạng, gồm mật hoa, chất đạm
cùng các loại khoáng chất, vitamin tốt cho sức khỏe con người như:

Nước: chiếm 60 - 70%.
Carbohydrate.
Đường: 10 - 16%.
Chất béo: 3 - 6%.
Protein: 12 - 15%.
Vitamin nhóm B: vitamin B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin), B5 (Axit pantothenic), B6 (Pyridoxin), B3
(Niacin), B9 (Folic acid), B8 (Inositol), B7 (Biotin).
Muối.
Canxi.
20 loại axit amin trong đó có 12 axit amin thiết yếu (cơ thể người không tổng hợp được).
Lipid: chủ yếu là axit béo 10DHA.
Các khoáng chất: canxi, magie, sắt, kẽm,...

Thành phần và tỷ lệ chất dinh dưỡng, vitamin sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn sữa ong chúa, điều
kiện địa lý và khí hậu nơi bầy ong sinh sống.

>> Xem thêm: Đánh giá top 10+ loại sữa ong chúa tốt nhất (https://hebemart.vn/blogs/kinh-nghiem-
mua-sam/sua-ong-chua-loai-nao-tot) hiện nay nên dùng

3. Các lợi ích của sữa ong chúa với sức khỏe và làm đẹp
Với thành phần giàu dinh dưỡng, sữa ong chúa được xem là nguồn dinh dưỡng quý giá mang đến
nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp cho con người. Dưới đây là các công dụng của sữa ong chúa:

Chống oxy hóa, chống viêm: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các axit amin, axit béo và hợp chất
phenolic được tìm thấy trong sữa ong chúa có tác dụng chống oxy hóa. Các nghiên cứu khác
cũng chứng minh sữa ong chúa chống viêm cho các tế bào bị tổn thương.
Bồi bổ tăng cường sức khỏe: sữa ong chúa chứa nhiều hàm lượng protein, chất béo, vitamin và
khoáng chất quan trọng. Sử dụng sữa ong chúa hàng ngày sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất
thiết yếu, tăng cường bồi bổ hỗ trợ sức khỏe (https://hebemart.vn/collections/ho-tro-suc-khoe).
Đây là thuốc rất bổ đặc biệt đối với người già cao tuổi, suy nhược, thiếu máu. Sữa ong chúa giúp
bảo vệ sức khỏe con người, chống sự già nua, nâng cao tuổi thọ.
Tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: nhiều nghiên cứu chứng minh mặc dù
chưa xác định cơ chế chính xác, các protein cụ thể trong sữa ong chúa có thể tác động tốt đến
mức cholesterol, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Nếu dùng 3 - 4g
sữa ong chúa mỗi ngày thì trong vòng 2 tháng, mức cholesterol của cơ thể sẽ giảm xuống 11%
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và cholesterol xấu LDL giảm xuống 4%. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu chỉ ra sữa ong chúa hỗ trợ
điều trị tốt chứng xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bảo vệ cơ tim, tăng sức bền khả năng co bóp
của cơ tim.
Hỗ trợ chữa lành vết thương, phục hồi da: bổ sung sữa ong chúa bằng đường uống hoặc thuốc
bôi ngoài da đều có tác dụng hỗ trợ chữa lành vết thương, khắc phục các tình trạng viêm da. Sữa
ong chúa được biết đến với khả năng làm sạch vết thương, kháng khuẩn, phục hồi hư tổn ở các
mô tế bào và ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.
Hỗ trợ giảm huyết áp, tốt cho người cao huyết áp: nghiên cứu chỉ ra các protein đặc biệt có trong
sữa ong chúa có thể làm thư giãn các tế bào trong tĩnh mạch và động mạch, từ đó có thể làm
giảm huyết áp, cân bằng huyết áp.
Làm đẹp da mặt, ngăn ngừa lão hóa da: sữa ong chúa chứa 20 loại axit amin, axit béo, phenolic
có khả năng chống oxi hóa mạnh, chống lão hóa như thâm sạm da, nếp nhăn,… Ngoài ra, sữa ong
chúa chứa chất kháng sinh tự nhiên (anti-bacterial) giúp da chống lại mụn và làm tiêu mụn.
Nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng sữa ong chúa có thể hỗ trợ tăng sinh collagen, bảo vệ da khỏi
tổn thương do tiếp xúc tia UV. Chính vì thế, sử dụng sữa ong chúa là 1 phương pháp chăm sóc da
rất tốt, là nguyên liệu làm đẹp không thể bỏ qua của các chị em, mang đến làn da trẻ trung, khỏe
mạnh và mịn màng, kéo dài tuổi thanh xuân.
Tăng cường hệ thống miễn dịch: sữa ong chúa đã được chứng minh có thể giúp tăng cường
phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể chống lại các tác nhân có hại từ bên ngoài như vi khuẩn
và vi rút lạ. Axit béo trong sữa ong chúa có tác dụng thúc đẩy hoạt động kháng khuẩn, giảm tỷ lệ
nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng miễn dịch.
Giúp ngủ ngon, trị mất ngủ: đây cũng là 1 trong các tác dụng nổi bật của sữa ong chúa. Uống
sữa ong chúa sẽ giúp an thần, có giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, phòng chống mất ngủ, khi thức
dậy cơ thể sẽ khỏe khoắn.
Hỗ trợ chức năng não bộ khỏe mạnh: sữa ong chúa có tác dụng hỗ trợ chức năng não bộ khỏe
mạnh, làm giảm hormone căng thẳng trong hệ thống thần kinh trung ương, cải thiện trí nhớ, giảm
các triệu chứng trầm cảm.
Tăng tiết nước mắt, điều trị chứng khô mắt mãn tính: sữa ong chúa có thể làm tăng khả năng
tiết nước mắt từ tuyến lệ trong mắt, làm cho mắt ướt hơn. Từ đó, cải thiện tình trạng khô mắt
mãn tính.
Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: sữa ong chúa có chứa chất chống oxy hóa cùng hoạt chất kháng sinh
tự nhiên đã được chứng minh có khả năng ngăn ngừa ung thư hữu hiệu, giảm tác dụng phụ khi
điều trị ung thư. Ngoài ra, các hoạt chất giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh. Lưu ý, đây chỉ là
thông tin tham khảo; không khẳng định sữa ong chúa có khả năng giúp điều trị hoặc ngăn ngừa
ung thư hoàn toàn. Mọi người nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra và điều trị nếu có
xuất hiện điều gì bất thường.
Hỗ trợ điều trị triệu chứng của thời kỳ mãn kinh: Một nghiên cứu về triệu chứng mãn kinh ở phụ
nữ trên 42 tuổi cho thấy: bổ sung từ 700 - 800mg sữa ong chúa mỗi ngày trong 12 tuần đem tới
hiệu quả cải thiện tốt các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh rõ rệt như: giảm lo lắng, đau lưng, tinh
thần tốt hơn.
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>> Xem chi tiết: Sữa ong chúa có tác dụng gì? 16 tác dụng của sữa ong chúa
(https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/tac-dung-cua-sua-ong-chua) bạn nên biết

4. Cách sử dụng sữa ong chúa đúng cách đạt hiệu quả nhất
Bạn có thể sử dụng sữa ong chúa bằng những cách dưới đây:

4.1. Ăn trực tiếp sữa ong chúa nguyên chất

Ăn trực tiếp sữa ong chúa là cách sử dụng đơn giản nhất và tiết kiêṃ thời gian nhất. Bạn có thể dùng
trực tiếp mà không cần chế biến, cho sữa ong chúa vào miêṇg và ngâṃ từ từ để sữa ong chúa tan ra
qua đó sẽ giúp bạn hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất trong sữa ong chúa.

+) Đối với trẻ em:

Trẻ em luôn là một đối tượng rất nhạy cảm. So với người lớn, hệ tiêu hóa cũng như các cơ quan của
trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ. Dưới đây là 1 số lời khuyên cho cha mẹ khi muốn cho bé uống sữa
ong chúa:

Cha mẹ trước khi cho trẻ uống sữa ong chúa hay bất cứ thành phần nào khác cần cân nhắc thật
kỹ tới tình trạng sức khỏe và nhu cầu thực tế của con.
Trẻ em khi muốn sử dụng sữa ong chúa phải được tư vấn và hướng dẫn cách dùng cụ thể từ
chuyên gia y tế, vì trong sữa ong chúa có các thành phần không phù hợp với lứa tuổi trẻ em, có
thể dẫn tới tình trạng dậy thì sớm hoặc làm rối loạn quá trình phát dục và phát triển bình thường
của trẻ.
Chỉ nên sử dụng sữa ong chúa cho trẻ từ 15 tuổi trở lên có những biểu hiện như: suy dinh dưỡng,
gầy yếu, còi xương, bị suy nhược cơ thể, cần phục hồi sức khỏe sau khi ốm. Cách uống: cho 1
muỗng cà phê sữa ong chúa tươi hòa với nước hoặc sữa, hoặc kèm với cháo, bột cho bé uống 1
ngày/lần. (Trẻ phát triển bình thường không cần thiết dùng sữa ong chúa). Khi thấy những dấu
hiệu này đã được cải thiện thì nên dừng, không cho bé tiếp tục sử dụng.
Bé dưới 2 tuổi tuyệt đối không sử dụng sữa ong chúa.
Ngưng sử dụng nếu trẻ có các dấu hiêụ phát triển sinh lý sớm.

+) Đối với người lớn:

Người trưởng thành: sử dụng từ 1 - 2 lần/ ngày, mỗi lần 1 thìa cà phê.
Bạn có thể hòa với nước ấm hoặc ngậm và nuốt trực tiếp.
Người bị suy nhược cơ thể, người gầy yếu nên sử dụng một liệu trình kéo dài liên tục từ 3 - 4 tuần
theo từng đợt.

4.2. Thời điểm uống sữa ong chúa tốt nhất

Việc uống sữa ong chúa vào đúng thời điểm trong ngày sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ
thể, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn từ đó đạt được hiệu quả mong muốn. Nhiều nghiên cứu cho thấy: cơ
thể hấp thụ sữa ong chúa tốt nhất trong lúc đói, thức ăn trong dạ dày đã được tiêu hóa hết.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, 2 thời điểm tốt nhất để sử dụng sữa ong chúa đối
với người lớn là:
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Buổi sáng trước bữa ăn 20 - 30 phút: sáng sớm là thời điểm những chức năng của cơ thể đã
được phục hồi sau một giấc ngủ dài, đồng thời cũng là lúc dạ dày còn trống rỗng, uống sữa ong
chúa lúc đói buổi sáng nên sữa ong chúa sẽ được hấp thụ một cách nhanh chóng và tối đa
dưỡng chất.
Buổi tối trước khi đi ngủ: trước khi đi ngủ buổi tối khoảng 30 - 60 phút, uống sữa ong chúa cùng
với nước ấm sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, hạn chế bụng đói vào ban đêm. Thêm vào đó, giấc ngủ
ban đêm kéo dài từ 6 - 8 tiếng sẽ giúp cơ thể có thời gian đủ dài để hấp thụ và chuyển hóa các
thành phần có trong sữa ong chúa tốt nhất.

>> Xem thêm: Review top 10+ viên uống vitamin E tốt nhất (https://hebemart.vn/blogs/kinh-
nghiem-mua-sam/vitamin-e-loai-nao-tot-nhat) hiện nay

4.3. Pha sữa ong chúa với mật ong hoặc nước ép trái cây

Sữa ong chúa có vị chua nhẹ khá khó uống, bạn có thể pha sữa ong chúa với mật ong hoặc nước ép
trái cây để uống. Việc kết hợp này sẽ giúp cân bằng vị chua của sữa ong chúa giúp bạn dễ uống, cảm
giác ngon miệng hơn.

Tham khảo các công thức này bạn nhé!

+) Uống sữa ong chúa và mật ong

Cho mỗi loại 1 thìa cà phê rồi hòa chung với 100ml nước ấm và uống.

+) Uống sữa ong chúa với nước trái cây

Cho 1 thìa cà phê sữa ong chúa vào nước ép hoa quả bất kỳ tùy sở thích rồi khuấy đều lên và
thưởng thức.

4.4. Đắp mặt nạ sữa ong chúa dưỡng da trắng mịn

Bên trong sữa ong chúa có chứa nhiều chất có lợi cho da nên đắp mặt nạ sữa ong chúa thường
xuyên là phương pháp chăm sóc da được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng hiện nay. Các công thức
chăm sóc da này giúp hỗ trợ tái tạo làn da, làm lành tổn thương da, mờ vết thâm, trị mụn, hỗ trợ da
trắng sáng mềm mịn.

Bạn hãy tham khảo một số cách đắp mặt nạ sữa ong chúa làm đẹp da dưới đây để tận dụng được
công dụng của sữa ong chúa nhé!

Mặt nạ chanh và sữa ong chúa
Mặt nạ sữa ong chúa và tinh bột nghệ
Mặt nạ sữa ong chúa và vitamin E
Mặt nạ sữa ong chúa và bột yến mạch
Mặt nạ sữa ong chúa và sữa chua
Mặt nạ sữa ong chúa và sữa tươi
Mặt nạ nha đam, mật ong và sữa ong chúa tươi
Mặt nạ sữa ong chúa và bột trà xanh
Mặt nạ sữa ong chúa và dầu dừa
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Nếu kiên trì áp dụng hàng ngày, bạn sẽ sở hữu một làn da láng mịn, hồng hào đấy.

4.5. Uống sữa ong chúa trong bao lâu?

Thời gian uống sữa ong chúa ngắn hay dài phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn:

Nếu để làm đẹp: bạn nên sử dụng sữa ong chúa duy trì thời gian uống liên tục liệu trình trong
vòng 1 - 2 tháng.
Nếu nhằm mục đích cải thiện khả năng sinh lý của cơ thể trong thời kỳ mãn kinh: bạn nên duy trì
sử dụng trong vòng 15 - 20 ngày.
Nếu muốn phục hồi và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: thời gian sử dụng có thể lâu hơn.

5. Những ai không nên dùng sữa ong chúa?
Dưới đây là những trường hợp được khuyến cáo không nên sử dụng sữa ong chúa vì có thể gây ra
những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe:

Người có tiền sử bị dị ứng với phấn hoa hoặc mật ong.
Người bị hen suyễn hoặc các bệnh dị ứng khác.
Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai và cho con bú.
Phụ nữ bị ung thư vú.
Người bị huyết áp thấp.
Người đau bụng, tiêu chảy.
Người đang bị nóng sốt hoặc mắc bệnh truyền nhiễm.

6. Cách bảo quản sữa ong chúa đúng cách
Cách thức bảo quản sữa ong chúa phụ thuộc vào loại sản phẩm mà bạn sử dụng:

6.1. Bảo quản sữa ong chúa tươi nguyên chất

Sản phẩm sữa ong chúa tươi là sữa ong chúa mới được lấy ra từ tổ ong, còn nguyên chất, chưa trải
qua quá trình điều chế, xử lý. Vì thế nên bạn cần bảo quản cẩn thận như sau:

Nên đựng trong hũ thủy tinh, sứ. Đậy kín nắp, tránh đựng trong chai kim loại vì có thể ảnh hưởng
mùi vị sữa.
Sữa ong chúa tươi nguyên chất sẽ hỏng ở nhiệt độ thường nên chỉ dùng tối đa trong 2 - 5 ngày.
Nhiệt độ thích hợp để bảo quản từ 0 - 5 độ C. Nếu để trong tủ đông hoặc ngăn đá tủ lạnh, thời
gian sử dụng sữa ong chúa tươi có thể kéo dài 1 - 2 năm. Nếu để trong ngăn mát tủ lạnh có thể
bảo quản sữa ong chúa tươi trong khoảng 1 - 2 tháng.
Bạn có thể chia sữa ong chúa thành từng phần nhỏ để trong ngăn đông tủ lạnh, mỗi lần dùng chỉ
cần lấy 1 lượng vừa đủ.

6.2. Bảo quản sữa ong chúa dạng viên nang
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Hiện nay, để thuận tiện cho khách hàng dùng sữa ong chúa, các hãng đã cho ra đời các loại viên nang
sữa ong chúa bằng cách xử lý sữa ong chúa tươi, cô đặc và nén lại thành dạng viên uống. Một số
dòng nổi tiếng như: viên uống sữa ong chúa Healthy Care Royal Jelly, viên uống sữa ong chúa
Costar Royal Jelly.

Việc bảo quản trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều. Bạn chỉ cần đựng viên uống sữa ong chúa trong
lọ kín và để nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ẩm ướt, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là được. Có
thể cho vào lọ kín và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Tổng kết
Sữa ong chúa là một món quà tặng tuyệt vời từ thiên nhiên dành cho con người. Hy vọng những
thông tin mà Hebemart chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ sữa ong chúa là gì? có tác dụng gì cũng
như biết cách sử dụng sữa ong chúa đạt hiệu quả tốt nhất. Chúc bạn sử dụng sữa ong chúa hiệu quả
thành công để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và làn da trẻ trung, mịn màng, quyến rũ.

Đừng quên cập nhật thêm thông tin bổ ích, kiến thức từ Hebemart blog nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Tinh chất hàu Oyster
Plus Goodhealth 60
viên New Zealand -…

(/products/tinh-
chat-hau-oyster-
plus-goodhealth-60-
vien-cua-new-
zealand)

430,000₫
510,000₫

(/products/tinh-chat-
hau-oyster-plus-

goodhealth-60-vien-
cua-new-zealand)

-16%

Viên uống bổ não
Healthy Care Ginkgo
Biloba 2000mg 100…

(/products/vien-
uong-bo-nao-
healthy-care-ginkgo-
biloba-2000mg-100-
vien)

230,000₫
300,000₫

(/products/vien-uong-
bo-nao-healthy-care-

ginkgo-biloba-
2000mg-100-vien)

-24%

Viên uống trắng da
DHC Adlay Extract
Nhật Bản chính hãng…

(/products/vien-
uong-trang-da-dhc-
adlay-extract)

350,000₫
480,000₫

(/products/vien-uong-
trang-da-dhc-adlay-

extract)

-28%

Viên uống mầm đậu
nành Healthy Care
Super Lecithin 1200m…

(/products/vien-
uong-mam-dau-
nanh-healthy-care-
super-lecithin-
1200mg-100-vien-
uc)

230,000₫
380,000₫

(/products/vien-uong-
mam-dau-nanh-

healthy-care-super-
lecithin-1200mg-100-

vien-uc)

-40%
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Nguồn tham khảo:

https://www.healthline.com/nutrition/royal-jelly (https://www.healthline.com/nutrition/royal-
jelly)
https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-royal-jelly-89507
(https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-royal-jelly-89507)
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dinh-duong/12-loi-ich-suc-khoe-tiem-
nang-cua-sua-ong-chua/ (https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dinh-
duong/12-loi-ich-suc-khoe-tiem-nang-cua-sua-ong-chua/?link_type=related_posts)

Lưu ý: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc
điều trị y khoa. Vui lòng liên hệ với Bác sĩ, Dược sĩ hoặc chuyên viên y tế để được tư vấn cụ thể.
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Nên uống sắt vào lúc nào trong
ngày tốt nhất? (Bác sĩ giải đá…
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[Review] Top 10 viên uống DHA
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uong-vitamin-e-dhc)

Cách uống vitamin E DHC đúng
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care)

Cách uống mầm đậu nành
Healthy Care đúng hiệu quả t…
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(https://hebemart.vn/collections/san-pham-khuyen-mai)

 SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI (/COLLECTIONS/SAN-PHAM-KHUYEN-MAI)

 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (/COLLECTIONS/THUC-PHAM-CHUC-NANG)

 CHĂM SÓC DA (/COLLECTIONS/CHAM-SOC-DA-MAT)

 CHĂM SÓC CƠ THỂ (/COLLECTIONS/CHAM-SOC-CO-THE)
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BÀI VIẾT MỚI NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 TRANG ĐIỂM (/COLLECTIONS/TRANG-DIEM)

 MẸ & BÉ (/COLLECTIONS/ME-VA-BE)

 CHĂM SÓC TÓC (/COLLECTIONS/CHAM-SOC-TOC)

 SỮA BỘT (/COLLECTIONS/SUA-BOT)
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26/06/2022

Collagen là gì? 10 tác
dụng của collagen với…
21/06/2022

Nên uống sắt vào lúc nào
trong ngày tốt nhất? (B…
16/06/2022
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Hebemart Thông Báo
Thay Đổi Thương Hiệu …
25/04/2022

[Review] Top 10 viên
uống DHA cho bà bầu t…
19/04/2022

[Review] Top 10+ thuốc
giải độc gan tốt nhất hi…
07/04/2022
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(/products/vitamin-
tong-hop-cho-
be-wellbaby-
multi-vitamin-
liquid-150ml-
anh)

Siro vitamin tổng hợp cho
bé Wellbaby Multi-vitami…

 (3 đánh giá)
320,000₫ 396,000₫

Viên nhai bổ sung kẽm

(/products/sua-
aptamil-
profutura-uc-
so-1-900g)

Sữa Aptamil Profutura Úc
số 1 hộp 900g (cho bé 0 …

 (1 đánh giá)
865,000₫ 1,100,000₫

(/products/the-
collagen-

Nước uống The Collagen
Shiseido Nhật dạng nướ…

 (6 đánh giá)
515,000₫ 650,000₫
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 Nhận Tin Khuyến Mãi Từ Hebemart!

CAM KẾT CHÍNH HÃNG
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, kém chất lượng

FREESHIP TOÀN QUỐC
Freeship cho đơn hàng trên 699K, < 699K phí ship 30K

TƯ VẤN TẬN TÌNH
Hỗ trợ tư vấn, phản hồi, mua hàng 24/7

MUA SẮM TIỆN LỢI
Mua sắm online dễ dàng, nhanh chóng

Nhập địa chỉ email của bạn... ĐĂNG KÝ

 (/)

 ngõ 2 Yên Phúc, p. Phúc La, q. Hà Đông, Hà Nội

 0813706154 (tel:0813706154)

 cskh@hebemart.vn (mailto:cskh@hebemart.vn)

 ()  (https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?
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 (https://www.facebook.com/hebemartvnofficial/) 


 (https://twitter.com/hebemart) 



(https://www.instagram.com/hebemart/) 


 (https://www.youtube.com/channel/UCVi-ki_u20aZUQjnE0UxvKw)

CHÚNG TÔI LÀ AI? 

(/products/vien-
nhai-kem-
vitamin-c-cho-
be-healthy-
care-kids-
zinc-vitamin-
c)

vitamin C cho bé Healthy…
 (4 đánh giá)
240,000₫ 350,000₫

(

Viên uống collagen DHC
Nhật Bản 60 ngày bổ sun…
 (5 đánh giá)

shiseido-nhat-
dang-nuoc)

(/products/vien-
uong-trang-
da-ivory-caps-
glutathione-
1500mg-my)

Viên uống hỗ trợ trắng da,
giảm nám Ivory Caps…
 (1 đánh giá)
675,000₫ 750,000₫

(/products/tinh-
chat-thao-
duoc-kich-
thich-moc-
toc-sato-
arovics-30ml-
nhat-ban)

thích mọc tó

175,000₫ 

(
Kẹo dẻo bổ 
tổ hợ à
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