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Người đại diện Ông Takeshi Akita_ Chủ tịch HĐQT

Vốn đầu tư 10 triệu yên

Số lượng 20 người (Thời điểm tháng 6 năm 2014, bao gồm

nhân viên cả nhân viên tại Việt Nam)

Ngành nghề * Xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế

kinh doanh * Xây dưng mối quan hệ cùng có lợi giữa các bên

* Tư vấn, xúc tiến đầu tư, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

với mong muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc

gia

Dành cho người muốn tăng thêm10~15cm!!
Bạn có đang buông xuôi chiều cao cho di truyền? Người Nhật cũng nhờ sự thay đổi của thói quen ăn uống, mà trong 80 năm
trở lại đây chiều cao trung bình là 170cm với nam giới, 158cm với nữ giới, cả nam và nữ cùng tăng 7cm. Tuy nhiên, trái ngược
với điều đó, do ảnh hưởng của lối sống hiện đại dẫn đến “thiếu ngủ”, “thiếu vận động”, “dinh dưỡng không cân bằng”, nên
vẫn còn những người phiền não vì dù đã quá “kì phát triển thứ 2” được gọi là kì phát triển chung nhưng chiều cao không
tăng theo ý muốn mà dừng lại ở mức thấp. Vậy tại sao chiều cao lại không tăng? Bí quyết để có chiều cao lý tưởng là ở đây.

Bán giới hạn 300 hộp đầu tiên! Hơn nữa chỉ bây giờ có kèm theo đảm bảo hoàn trả toàn bộ tiền

Với những người từ 10 tuổi cho đến nửa đầu 30 tuổi

Bắt đầu từ bây giờ vẫn kịp!
(Quan hệ của tuổi với lượng bài tiết hormon)

Tìm đối sách dinh
dưỡng khi còn bài
tiết hormon

Trong thời gian này
vẫn không sao!

Hormon trưởng thành đạt mức cao
nhất vào giai đoạn sau của kỳ dậy
thì, từ tuổi 20 trở đi thì được nói là
bắt đầu giảm, nhưng cho đến nửa
đầu của tuổi 30 thì vẫn giữ mức cao. 
Dù vậy chiều cao không tăng lên có
thể là do không đủ yếu tố dinh
dưỡng cần thiết để kéo dài xương.

Trong trường hợp không thỏa mãn, sẽ hoàn trả
toàn bộ số tiền sản phẩm kể cả sau khi dùng hết

Để hiểu rõ hơn nữa hãy đọc giới thiệu trên bao bì sản phẩm

1 hộp

2 hộp

3 hộp

Mục tiêu +10cm! Khóa 3 tháng

Mục tiêu +15cm! Khóa 6 tháng

Mục tiêu trên 180cm,+20cm! Khóa 9 tháng

1 ngày tương đương 142yen

1 ngày tương đương 109yen

1 ngày tương đương 87yen

12800yen(cả thuế)

19750yen(cả thuế)

23740yen(cả thuế)

Thường trực
24h các ngày
trong năm

Thực phẩm bổ sung hỗ trợ

Thông tin chi  tiết tại đây

Mã quảng cáo SE-08

○Thời gian chuyển phát hàng thông thường là 3 ngày.○Có thể chỉ định ngày giờ và tên sản phẩm.○Phương pháp chi trả là trả bằng tiền mặt. Hãy trả bằng tiền mặt khi
nhận hàng.○Phí chuyển hàng là 648yen (bao gồm thuế). Phí tiền mặt giao hàng bắt buộc là 432yen (bao gồm thuế).○Có thể trả lại hàng trong vòng 8 ngày kể từ khi hàng
chuyển đến với điều kiện chưa mở hàng. Ngoài ra, phí vận chuyển sẽ do quý khách trả. Khách hàng dưới 18 tuổi thì hãy đặt hàng thông qua người giám hộ.○Không đặt
hàng số lượng lớn với mục đích buôn đi bán lại.○Chú ý với những sản phẩm có bao bì được làm nhái.○Thông tin cá nhân của khách hàng được quản lý chặt chẽ, không sử
dụng gì khác ngoài mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.○có sự khác biệt cá nhân ở mặt hiệu quả.

Tuổi

0120-924-619
http://gh-creation.com/
mail@gh-creation.com

*Trường hợp mua từ 4 hộp trở lên thì thanh toán tính là
7000 yên (cả thuế) x số hộp

Tại sao? Giấc ngủ và hormon sinh trưởng

Chính xác thì 4 tiếng này là khoảng thời gian quyết định đối với những

người mong muốn có chiều cao tốt. Giấc ngủ tốt cho việc phân tiết hormon

sinh trưởng là một yếu tố quan trọng không thể tách rời trong việc phát triển

chiều cao.

Tại sao? Vận động và tuyến đầu xương  

Bởi tính chất đặc biệt của cuộc

sống hiện đại là luôn bận rộn do

việc học tập hay sự phổ cập của

các trò chơi điện tử, internet, có

không ít những người đã và

đang rơi vào trạng thái thiếu vận

động trong thời kì quan trọng

Tại sao? Dinh dưỡng và tế bào sụn

Việc ăn uống trong xã hội hiện đại đã trở nên

phong phú hơn, tuy nhiên mặt khác, bởi sự ảnh

hưởng của các loại đồ ăn nhanh hay đồ ăn chế

biến sẵn việc thiếu dinh dưỡng hay mất cân bằng

trong dinh dưỡng được nhận thấy rất rõ. Canxi

được biết đến một cách rộng rãi như là một yếu

tố dinh dưỡng tốt cho xương, tuy nhiên chất có

vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển của

Bước 1

Bước 3

Bước 2

Bước 4

Đây là cơ chế thúc đẩy sự phát triển xương

của “GH-Creation”!!

Liên quan đến chiều cao,

khi hormon sinh trưởng

(được gọi một cách chính

xác là hormon sinh trưởng

của người) được phân tiết

từ não của con người sẽ tác

động lên gan và phân tiết ra

chất gọi là IGF-1

(somatomedin C).

Với sự gia tăng và phát

triển của nguyên bào sụn,

chất nền xương (collagen)

sẽ được liên tiếp tạo ra, và

các khoáng chất như canxi,

phốt pho, magiê, v.v. sẽ kết

hợp với chất nền xương đó.

Giấc ngủ α-GPC
Axít amin

cần thiết

Axít amin

không cần thiết

HGH
Hormon

sinh trưởng

hợp chất protein-
peptide từ long đỏ
trứng gà hỗ trợ

phát triển xương

Chất nền xương
(Collagen)

Tiếp theo, với việc chất

IGF-1 này tác động lên tế

bào sụn còn được gọi là

tuyến đầu xương nằm ở 2

đầu của xương, nguyên bào

sụn ở trong đó sẽ gia tăng

và phát triển.

Sau đó, với việc chất nền

xương tích tụ lại và lớn lên,

sụn ở đầu xương sẽ gia

tăng, xương dài ra và do đó

chiều cao cũng sẽ được

tăng lên.

GH-Creation như có thể thấy trong hình trên, có thể phối hợp một cách hiệu quả các chất cần thiết không thể

thiếu trong quá trình phát triển của xương như: protein chất lượng cao tạo nên chất nền xương (collagen); chất

khoáng đem đến bộ xương khỏe mạnh chắc chắn; chất α-GPC, các loại axít amin thúc đẩy mạnh mẽ sự phân

tiết của hormon sinh trưởng; do đó hỗ trợ sự phát triển của chiều cao một cách kỳ diệu mà không phân biệt các

yếu tố về tuổi tác, di truyền.

Từ ngày xưa đã có câu nói rằng đứa trẻ ngủ

được là đứa trẻ phát triển tốt, tuy nhiên thời

gian ngủ của người Nhật hiện nay ngày càng

giảm, thói quen ngủ cũng mất cân bằng.

Chất hormon sinh trưởng không thể thiếu

cho sự phát triển của chiều cao được phân

tiết ra trong thời gian ngủ, đặc biệt trong

khoảng từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng.

hình thành nên chiều cao và bộ xương. Vận động sẽ mang đến kích thích và áp

lực lên xương từ bên ngoài một cách thích hợp do vậy sẽ làm hoạt tính hoá hoạt

động của tuyến đầu xương. Hơn nữa, với hiệu quả rất lớn trong việc thúc đẩy sự

phân tiết hormon sinh trưởng, tăng sự thèm ăn, cải thiện việc thiếu ngủ-yếu tố

có liên quan chặt chẽ đến việc phát triển của xương, vận động cũng là một yếu

tố rất quan trọng cho phát triển chiều cao.

xương lại là protein (chất đạm). Thêm nữa, để thúc đẩy việc phân tiết hormon,

những chất dinh dưỡng rất khó có thể hấp thụ bằng việc ăn uống thông thường

như là α-GPC (GPC: Glyceryl-Phosphoryl-Choline) hay axít amin cũng không

thể thiếu. Để phát triển chiều cao, có rất nhiều yếu tố quan hệ mật thiết với nhau,

đặc biệt là những yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Chất

khoáng

Protetite (phức hợp

khoáng chứa collagen 

cải thiện mật độ và

chất lượng xương)

San hô

Canxi
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