22+ Thuốc Giảm Cân Tốt Nhất Hiện Nay
Hàng Triệu Người Dùng
22+ Thuốc Giảm Cân An Toàn Và Tốt Nhất Hiện Nay.
Thuốc giảm cân nào hiệu quả và an toàn nhất hiện nay?
Trong bài viết này Nhà Thuốc An Tâm sẽ thảo luận kỹ hơn
về chủ đề thuốc giảm cân. Hiện tại thị trường sản phẩm có
quá khá nhiều loại.
Chọn sai sản phẩm có thể gây ra những tác dụng phụ không
mong muốn như mất nước, đau đầu, mệt mỏi….Vậy làm thế nào
để chọn được sản phẩm chất lượng? Câu giải đáp sẽ có khi bạn
đọc xong bài viết này. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

22+ Thuốc Giảm Cân An Toàn Và Hiệu Quả
Nhất Hiện Nay
Các loại thuốc giảm cân an toàn nhất hiện tại
Mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thị trường thuốc
giảm cân. Quả thực thị trường thuốc giảm cân có quá khá nhiều
sản phẩm.
Tuy vậy không có sản phẩm nào cũng an toàn. Có khá nhiều sản
phẩm rất nổi tiếng. Khá nhiều người tìm kiếm. Khi mình tìm
hiểu thì không thấy có thông tin cụ thể, có nhiều phản hồi
chuyển biến phức tạp.

Các sản phẩm trong bài mình chọn ở đây đều theo tiêu chí sau:
Sản phẩm có giấy phép của Bộ Y Tế. Sản phẩm có thành phần
cụ thể cũng như độ an toàn cao. Sản phẩm có phản hồi tích cực
từ người tiêu dùng.
Một lần nữa mình chỉ muốn nhắc lại:
Mặc dù gọi là thuốc giảm cân nhưng tất cả sản phẩm Sau đây
đều là thực phẩm chức năng.
Mình biết gọi là thuốc không chính xác theo góc độ chuyên
môn. Tuy nhiên gọi tóm lại phù hợp với cách nói của độc giả.
Điều này khiến bài viết trở nên dễ hiểu hơn với mọi người.
Baschi – vừa giảm cân lại có tác dụng làm đẹp

Thuốc Giảm Cân An Toàn Và Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
Rất nhiều người có tâm lý Baschi là một loại thuốc giảm cân của
Thái Lan. Nhiều website bên ngoài kia không cung cấp thông tin
chính xác về sản phẩm.
Mình không dám chắc họ có bán sản phẩm chính hãng hoặc
không? Ở Bên dưới mình sẽ cung cấp địa chỉ bán hàng chính
thức để giúp bạn tránh mua hàng giả, hàng nhái.
✔ Giá thuốc giảm cân Baschi :

➤ 1 Hộp Baschi giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Baschi giá: 550.000đ.
➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ.
➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ.

HOẶC:

CHAT ZALO
Hoặc Gọi Số: 0886.636.631
Vậy Baschi thực chất là gì?
Baschi chỉ là một thực phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng
vừa hỗ trợ bạn giảm cân lại làm đẹp da.
Theo nhà sản xuất, họ dùng công nghệ Thái Lan trong quá trình
sản xuất. Khá nhiều nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ
Thái Lan.
nhưng hoạt động đóng gói sản xuất diễn ra tại Việt nam. Nên
theo mình đây vẫn là sản phẩm giảm cân của Việt nam giới bất
chấp nhãn mác có tiếng Thái.

Vậy Baschi có giấy phép của Bộ Y Tế hoặc không?
Công ty TAIWAN Nuomeixiu Cosmetic & Beauty là thương
nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm này. Họ đã đăng ký sản
phẩm với Bộ Y Tế theo số 01/SOJI/2019.

Vậy Baschi có giấy phép của Bộ Y Tế hoặc không?

Trong bản đăng ký, công ty cũng cấp đầy đủ kiến thức quan
trọng như hàm lượng các thành phần cũng như công ty chịu
trách nhiệm sản xuất ra sản phẩm.
An Tâm là nhà thuốc có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh thực
phẩm chức năng ở Việt nam.
Với thông tin đầy đủ cũng như cụ thể như thế này, bạn không có
gì phải lăn tăn về chất lượng của Baschi
Tác dụng của Baschi
Nhà sản xuất có nói rằng sản phẩm thuốc giảm cân Baschi có
thể hỗ trợ bạn giảm 5-7kg chỉ sau một tháng.
Không chỉ giúp bạn giảm cân, sản phẩm cũng có tác dụng với
làn da của bạn. Làn da trở nên mịn màng, trắng sáng.
Nhờ vào hiệu quả giảm cân, sản phẩm này cũng có hiệu quả
trong việc phòng ngừa các bệnh lý liên quan tới thừa cân như
tim mạch, xương khớp, hô hấp….
cuối cùng đây là những thứ bạn sẽ có được lúc uống Baschi






Giảm tích lũy mỡ trong cơ thể
giúp tăng cường chuyển hóa và đốt cháy mỡ trong cơ thể
Làm giảm sự hấp thu chất béo vào cơ thể từ đấy ngăn
không tăng cân trở lại
Làm đẹp da hỗ trợ da mịn màng, tránh trường hợp chảy
xệ, khô sần



hỗ trợ loại bỏ độc tố trong cơ thể từ đó giảm cholesterol
và mỡ máu

Thành phần Baschi
Baschi có khá nhiều thành phần thiên nhiên cũng như khá quen
thuộc với người tiêu sử dụng. Nhìn vào thành phần của sản
phẩm mình thấy:
Sản phẩm này có khả năng giúp bạn hạn chế nạp thức ăn vào cơ
thể. Bởi nó cung cấp đầy những dưỡng chất thiết yếu như
protein , chất xơ và những loại vitamin.
Lấy ví dụ thành phần tảo xoắn trong Baschi có hàm lượng
protein cực khủng. Các bác sĩ cho biết hàm lượng protein của nó
cao gấp 3 lần thịt bò, cao hơn 2 lần đậu tương.
do vậy Baschi là sự bổ sung tốt trong một chế độ ăn ăn uống tập
luyện.
Đây là thành phần chi tiết của sản phẩm:










Yến mạch
Sữa bột nguyên kem
Bột đậu nành chín
Kem thực vật
Tảo xoắn Spirulina
Soy protein isolated
Canxi hydrophosphat
Collagen tuyp 1
Cao cao








Đông trùng hạ thảo
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin A

Cách sử dụng Baschi
Để giảm cân hiệu quả với Baschi bạn cần phải dùng sản phẩm
đúng cách.
đầu tiên bạn cho một gói sản phẩm vào 100ml nước ấm hoặc
lạnh. Khuấy đều cũng như thưởng thức.
Vậy thời điểm nào nên sử dụng sản phẩm?
Thời điểm nào cũng được. Tốt nhất bạn nên sử dụng bữa sáng
(thay thế cho bữa sáng) hoặc buổi tối.
Về liều lượng:










Để đạt hiệu quả hàng đầu nên sử dụng sản phẩm giảm
cân Baschi theo liệu trình:
Cách dùng thuốc giảm cân Baschi cam – 1 ngày sử dụng
1 viên, uống trước lúc ăn sáng 20-30 phút.
Ngày nào quên có thể uống vào buổi trưa.
lúc uống thuốc nên kiêng bia, rượu, cafe cũng như trà
(chè).
Vì nó làm mất tác dụng của thuốc.
Chỉ uống nước lọc là tốt nhất.




Giảm ăn tinh bột. Uống nước khá nhiều.
dùng sản phẩm kết hợp chế độ ăn hợp lí và chế độ luyện
tập thích hợp để có kết quả tốt nhất.Sản phẩm không phải
là thuốc cũng như không phải tác dụng thay thế thuốc
giúp bệnh.

Lưu ý: Sản phẩm này không dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi, phụ
nữ có thai cũng như cho con bú.
✔ Giá thuốc giảm cân Thái Lan Baschi :
➤ 1 Hộp Baschi giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Baschi giá: 550.000đ.
➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ.
➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ.

HOẶC:
CHAT ZALO
Hoặc Gọi Số: 0886.636.631

Để mua sản phẩm chính hãng, bạn click nút Bên dưới. Bạn chỉ
để lại thông tin liên hệ. Chuyên gia nhãn hàng sẽ mau chóng gọi
lại cho bạn và giải đáp mọi câu hỏi về sản phẩm.
Sau lúc tư vấn nếu thấy OK thì xác nhận đặt mua sản phẩm.
Thuốc giảm cân Lic của Mỹ

Tìm hiểu thêm: thuốc giảm cân cho nam giới an toàn
Mọi người hoặc gọi Lic là thuốc giảm cân Mỹ. Thực chất đây là
một thực phẩm chức năng giảm cân an toàn do Mỹ sản xuất.
Công ty dược Eco là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền
sản phẩm này.
Tuy là sản phẩm ngoại nhập tuy vậy Lic vẫn có đầy đủ giấy
phép của Bộ Y Tế. Rõ ràng, Cục An toàn thực phẩm của Bộ đã
cấp phép cho sản phẩm theo số 49715/2017/ATTP-XNCB.

Thành phần của Lic
Thành phần của Lic rất đơn giản. Nó chỉ gồm 3 loại thảo dược
sau:




Belaunja extract 300mg
Mangastin extract 100mg
Psilio husk powder 200mg

Tác dụng của Lic





hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả, an toàn
hỗ trợ tăng phân giải mỡ tại vùng bụng, eo, đùi từ đó cải
thiện số đo tại những khu vực đó trong thời gian sớm
nhất
ngăn ngừa các bệnh do béo phì gây ra như tim mạch,
xương khớp, ung thư, tiểu đường, rối loạn nội tiết

Vậy Lic giảm cân như thế nào?
Cơ chế giảm cân của sản phẩm điển hình tại khả năng phân giải
mỡ của 2 loại thảo dược là Belaunia và Mangasstin.
Hai loại thảo dược này sẽ làm giảm hoạt động thụ thể PPARy.
Đây là thụ thể làm tăng khả năng tích lũy mỡ trong cơ thể.
ngoài ra, hai loại thảo dược này còn ức chế Perilipin từ đấy giúp
men lipase tiếp cận tế bào mỡ, chuyển hóa chúng thành năng
lượng cho cơ thể.
Cách sử dụng Lic

Sản phẩm này sử dụng được cho người trên 12 tuổi, cả nam giới
lẫn nữ.



Liều giảm cân: ngày bạn uống 2 lần, mỗi lần một viên.
Liều duy trì cân nặng: ngày sử dụng 1 viên.

Để đạt hiệu quả bạn nên uống trước bữa ăn 30 phút. Bạn nhớ kết
hợp uống Lic với một chế độ ăn uống khoa học, tăng cường vận
động 30 phút/ngày.tư thế quan hệ để giảm mỡ bụng
Lic giá bao nhiêu
Lic đóng gói lọ 60 viên. Một lọ này có giá tham khảo 675.000
VNĐ.
Để cập Thái giá bán và mua sản phẩm chính hãng bạn click nút
Sau đây.
Collagen Slim

Collagen Slim là thực phẩm chức năng giảm cân bào chế ở dạng
viên sủi. Viên sủi giảm cân đang là xu thế mới trong thị trường
sản phẩm giảm cân hiện tại.
Theo một số người, viên sủi dễ hấp thu hơn dạng viên nén. Nó
cũng dễ dùng so với cả viên nén hay dạng bột. Bạn chỉ cần bỏ
sản phẩm vào nước rồi thưởng thức.
Nói về nguồn gốc:
Collagen Slim là sản phẩm do Việt nam giới sản xuất. Công ty
Fedora là đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như phân
phối sản phẩm này.
Còn công đoạn sản xuất do công ty Fresh Life chịu trách nhiệm.
Nhà máy của công ty này cũng đạt chứng nhận GMP.
Bản thân sản phẩm này cũng được Bộ Y Tế cấp phép theo số
10528/2019/ĐKSP.

bởi thế Collagen Slim thực sự là sản phẩm có chất lượng cũng
như độ an toàn cao.
Tác dụng của Collagen Slim






Kiểm soát cơn đói hiệu quả
Tăng cường chuyển hóa cũng như đốt cháy mỡ
Giảm tích tụ mỡ ở tế bào
Ngăn chặn hấp thu tinh bột
Tăng cường nội tiết tố giúp đẹp da cũng như chống lão
hóa nhờ bổ sung thêm sâm tố nữ

Đọc thêm: giảm cân tại nhà cho học sinh an toàn
Thành phần của Collagen Slim
Collagen Slim sử dụng kha khá những loại thảo dược. Đây là
những thảo dược từ lâu đã được giới khoa học công nhận về khả
năng giảm cân an toàn.










Quả bứa 900mg
Lá sen 700mg
Vỏ bưởi 650mg
Sơn tra 500mg
Trà xanh 500mg
Giảo cổ lam 350mg
Sâm tố nữ 200mg
Chitosan 100mg
Bột tảo xoắn 80mg.

Cách sử dụng viên sủi Collagen Slim

Bạn chỉ uống ngày 2 lần. Mỗi lần một viên. Pha một viên sủi
vào 100-150ml. Đợi cho tan hết. Uống trước bữa ăn 30-40 phút.
Collagen Slim giá bao nhiêu, mua tại đâu?
Collagen Slim đóng lọ 10 viên sủi.
Nhà sản xuất đang có chương trình khuyến mại. Giá một hộp chỉ
còn 590.000 VNĐ thay vì 990.000 VNĐ.
Đặc biệt mua 2 tặng 1 cộng với miễn phí vận chuyển toàn quốc.
Để mua sản phẩm chính hãng, bạn click nút Dưới đây. Bạn chỉ
để lại thông tin liên hệ. Chuyên gia nhãn hàng sẽ mau chóng gọi
lại cho bạn và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.
Sau khi tư vấn nếu thấy OK thì xác nhận đặt mua sản phẩm.
Đặt mua Collagen Slim chính hãng ở đây
Viên uống giảm cân Green Coffee Bean
Green Coffee hay cà phê xanh từ lâu nổi tiếng tại khả năng giảm
cân. Nếu bạn đang tìm sản phẩm giảm mỡ bụng có chứa thành
phần này thì không thể bỏ qua viên uống giảm cân Green Coffee
Bean.
Đây là sản phẩm của công ty cổ phần Butaba. Sản phẩm này
cũng được Bộ Y Tế cấp phép theo số 2163/2019/ĐKSP.
Thành phần của Green Coffee Bean

Không chỉ có cà phê xanh sản phẩm này có chứa khá nhiều loại
thảo dược khác.
Một viên nang 620mg chứa












Lá sen 1000mg
Hà thủ ô 650mg
Đan sâm: 600mg
Hoàng kỳ 600mg
Giảo cổ lam 600mg
Cà phê xanh 500mg
Hương phụ 500mg
Trạch tả 350mg
Trần bì 300mg
Nhân sâm 100mg
Chiết xuất trà xanh 100mg

Tác dụng của Green Coffee Bean







Tăng cường đào thải mỡ ra bên ngoài theo tuyến mồ hôi
cũng như đường bài tiết
Giảm cholesterol giúp tạo giấc ngủ ngon
Giảm cân nhẹ nhàng bằng cách khống chế chất béo,
đường từ thức ăn
Chống lão hóa da, dưỡng da căng mịn trắng hồng

Green Coffee Bean giá bao nhiêu, bán tại đâu?
Sản phẩm này đóng gói một hộp 60 viên. Một lọ này có giá
890.000 VND. Mua 2 hộp tặng thêm 1 hộp sản phẩm.

Để mua sản phẩm chính hãng, bạn click nút Sau đây. Bạn chỉ để
lại thông tin liên hệ. Chuyên gia nhãn hàng sẽ nhanh chóng gọi
lại cho bạn cũng như giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.
Sau khi tư vấn nếu thấy OK thì xác nhận đặt mua sản phẩm.
Kinh nghiệm chọn mua thuốc giảm cân an toàn và hiệu quả
đầu tiên bạn cần phải hiểu rõ thuật ngữ thuốc giảm cân?
Thuốc giảm cân là cách nói quen thuộc của người dùng về các
sản phẩm có tác dụng giảm cân.
Mọi người hoặc quen miệng dùng luôn thuật ngữ cho cả thực
phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ giảm cân.
Về phía nhà sản xuất, mọi thứ cần phải cụ thể. Nếu sản phẩm
không phải là thuốc thì sẽ nói rõ sản phẩm của mình không phải
là thuốc. Hay sẽ nói là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Trong bài viết này mình sẽ sử dụng thuật ngữ thuốc giảm cân
như là cách nói chung bao gồm cả những sản phẩm là thực phẩm
chức năng.
Vậy kinh nghiệm chọn thuốc giảm cân an toàn cũng như hiệu
quả như thế nào?
Đây là một số tiêu chí:
Nguồn gốc cụ thể

đầu tiên sản phẩm phải có nguồn gốc chi tiết. Bạn cần phải biết
thông tin chủ yếu như công ty chịu trách nhiệm phân phối và
công ty trực tiếp sản xuất ra sản phẩm.
Hiện có nhiều sản phẩm giảm cân có nguồn gốc không cụ thể.
Các sản phẩm thường truyền miệng hoặc quảng cáo tràn lan trên
mạng xã hội.
Điểm chung của những sản phẩm:
Bạn rất khó tìm ra chính xác ai là người sản xuất ra sản phẩm.
Khá nhiều sản phẩm thường gắn mác những bài thuốc gia truyền
Đông Y mang tên các thầy lang này kia.
Thành phần chi tiết
Trước khi sử dụng bất kỳ thuốc giảm cân nào, bạn cần phải nắm
rõ thành phần của nó. Hãy chắc chắn chúng không có các thành
phần có khả năng dẫn đến tác dụng phụ hay những thành phần
mà bạn có tiền sử bị dị ứng.
Hãy chọn các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Thường các
sản phẩm này có độ an toàn cao hơn là các thành phần hóa học
do con người tổng hợp.
các thành phần cuối cùng hay gây ra tác dụng phụ như đau đầu,
mất nước cũng như mệt mỏi.
Ví dụ các hoạt chất như sibutramine hay phenolphtalein đều là
những chất cấm trong những loại thuốc cũng như trà giảm cân.

Các chất này có hiệu quả trong giảm cân. Đổi lại cơ quan nội
tạng có khả năng mắc hủy hoại nghiêm trọng.
do vậy, hãy thận trong các sản phẩm quảng cáo là thuốc giảm
cân cấp tốc. Sản phẩm càng có tác dụng giảm số lượng cân lớn
trong thời gian quá ngắn thì lại càng không tốt.
Thay vào đó, bạn hãy chọn các thực phẩm chức năng có hỗ trợ
giảm cân. Dùng chúng phải kết hợp với một chế độ ăn uống và
tập luyện bền vững chính là công thức cho giảm cân tốt cho sức
khỏe.
Có giấy phép của Bộ Y Tế
Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để chọn mua thuốc giảm
cân. Thuốc giảm cân được Bộ Y Tế cấp phép sẽ tạo ra cảm giác
yên tâm hơn các sản phẩm chưa có giấy phép.
Có nên dùng thuốc giảm cân không?
Cách giảm cân nhanh không sử dụng thuốc? Thuốc giảm cân
Baschi bán ở đâu
Thực tế bạn hoàn toàn giảm cân mà không dùng đến bất kỳ sản
phẩm nào. Đơn giản bạn chỉ có một chế độ ăn uống và tập luyện
khoa học.

✔ Giá thuốc giảm cân Baschi :

➤ 1 Hộp Baschi giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Baschi giá: 550.000đ.
➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ.
➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ.

HOẶC:
CHAT ZALO
Hoặc Gọi Số: 0886.636.631
nhưng nếu bạn dùng thêm sản phẩm giúp giảm bạn sẽ kịp thời
đạt được mục tiêu đề ra.
Hãy hình dung đơn giản như thế này:
Không dùng thuốc giảm cân giống như bạn đi xe đạp đến đích.
Còn sử dụng thuốc giảm cân trà giảm cân giống như bạn đi xe
máy đến đích.
Cái nào cũng có thể đến đích tuy vậy chi tiết đi xe máy thì
nhanh hơn xe đạp phải không?

Vấn đề tại đây chỉ là:
Hãy là người tiêu sử dụng thông thái. Hãy chọn sản phẩm giảm
cân hiệu quả và an toàn.
các sản phẩm mình tổng hợp ở trên là gợi ý tốt để tham khảo sử
dụng.
Còn một điểm bạn cần nhớ:
khó có thuốc giảm cân nào có hiệu quả nếu bạn không kết hợp
với một chế độ ăn uống và tập luyện.
Nói cách khác, bạn vẫn ăn uống thả ga. Rồi uống thuốc giảm
cân và hy vọng giảm cân nhanh. Làm gì có chuyện đấy phải
không?
Lời kết
đến đây bạn đã biết các tiêu chí lúc chọn mua thuốc giảm cân.
Bạn cũng biết được danh sách những thuốc giảm cân được Bộ Y
Tế cấp phép. Bài viết hôm nay Nhà Thuốc An Tâm sẽ đề cập
đến sản phẩm viên uống giảm cân Baschi . Nếu quan tâm tới sản
phẩm này thì bạn đã tới đúng nơi.
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

