
26+ Thuốc Giảm Cân Hiệu Quả An 

Toàn Hàng Triệu Người Tin Dùng 

 

26+ Thuốc giảm cân nhanh nhất an toàn nhất 

hiện nay. Đối với khá nhiều người, thừa cân 

luôn là vấn đề dẫn tới khá nhiều mặc cảm, 

đặc biệt là phụ nữ sau sinh cũng như phụ nữ 

trẻ. 

Họ thường xuyên gặp khó khăn trong việc kiểm 

soát cân nặng và khát khao có một thân hình 

đáng mơ ước. 

Mặt khác tình trạng thừa cân, béo phí còn tiềm 

ẩn nguy cơ dẫn tới hàng loạt những vấn đề 

nghiêm trọng cho sức khỏe như máu nhiễm mỡ, 
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cao huyết áp, những bệnh về tim mạch, đột qụy, 

nhồi máu cơ tim. 

Tuy nhiên, không có ai cũng có thể giảm cân 

thành công theo đúng lộ trình ăn uống lành 

mạnh và tập thể dục thường xuyên. 

Vì vậy, dùng thuốc giảm cân – một loại “thần 

dược” trong việc để giúp việc lấy lại vóc dáng 

cân đối, càng ngày càng cơ bản hơn. 

26 Thuốc Giảm Cân Tốt Nhất An Toàn Hiệu 

Quả 

Hiện nay, nhằm mang đến cho người tiêu sử 

dụng đa dạng sự lựa chọn, trên thị trường xuất 

hiện khá nhiều loại thuốc giảm cân . 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/thuoc-giam-can


Mặc dù vậy, không có loại thuốc giảm cân 

(thuoc-giam-can) nào cũng đảm bảo an toàn cho 

người dùng và mang lại hiệu quả như mong 

muốn, nhất là khi trường hợp hàng nhái, hàng 

giả, hàng kém chất lượng tràn lan. 



 

Vậy, sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân có nên hoặc 

không? Làm thế nào để lựa chọn thuốc giảm cân 

an toàn và hiệu quả? 



Những giải pháp giảm cân ở nhà kết hợp cùng 

thuốc?,… Với các chia sẻ về Top 26 thuốc giảm 

cân an toàn, hiệu quả nhanh ngay tại nhà Dưới 

đây, bạn sẽ có câu giải đáp thỏa đáng cho các 

vấn đề trên. 

✔ 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. 

 

https://bit.ly/datmuathuoctot


HOẶC: 

CHAT ZALO ::: 0886636631 

CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

Giảm cân bằng cách sử dụng thuốc, nên hay 

không? 

Hiện nay, có khá nhiều giải pháp cải thiện cân 

nặng không giống nhau như ăn kiêng, luyện tập 

tể dục thể thao,… 

https://zalo.me/0886636631
https://m.me/nhathuocantam169/
tel:0886636631


Thế nhưng, giảm cân lại được phần lớn chị em 

phụ nữ lựa chọn để giúp hiệu quả nhất trong 

việc giảm cân hiệu quả. 

Như vậy, có nên sử dụng giảm cân không chắc 

chắn là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều 

người. 

 



dùng thuốc giảm cân an toàn, kết hợp tập luyện 

sẽ giúp bạn có một vóc dáng cân đối, thân hình 

gọn gàng. 

Thực tế, việc sử dụng thuốc giúp giảm cân để 

can thiệp vào quá trình lấy lại vóc dáng cân đối, 

thon gọn là cần thiết. 

Hiện nay trên thị trường vẫn có rất nhiều loại 

thuốc giảm cân an toàn mang đến tác dụng tốt 

trong việc đốt cháy mỡ thừa mà vẫn không làm 

ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc gây ra các tác 

dụng bên ngoài mong muốn. 

tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và 

mang lại hiệu quả như mong muốn, bạn cần tìm 



hiểu rõ nguồn gốc, thành phần, cơ chế tác 

dụng,… của giảm cân trước lúc dùng. 

Ngoài ra, để việc giảm cân an toàn và mang đến 

rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn nên kết hợp 

việc dùng giảm cân với chế độ ăn uống lành 

mạnh cũng như tập luyện thể dục thể thao 

thường xuyên. 

1. Viên thuốc giảm cân Basschi 

những phiền toái từ thân hình “phì nhiêu” của 

bạn giờ đây sẽ được giải quyết một cách dễ 

dàng bởi viên thuốc giảm cân Basschi – kỹ thuật 

giảm cân hoàn toàn mới được bào chế dưới 

dạng viên thuốc vô cùng tiện lợi và đang được 

rất nhiều người ưa chuộng. 



Thuốc Giảm 

Cân Tốt Nhất An Toàn Hiệu Quả 

Siêu phẩm này được nghiên cứu cũng như sản 

xuất bởi Công ty TAIWAN Nuomeixiu 



Cosmetic & Beauty – Thái Lan trên dây chuyền 

công nghệ đạt chuẩn HACCP, ISO 9001:2000. 

Trước lúc tới tay người tiêu sử dụng, sản phẩm 

này đã được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 

cũng như Bộ Y Tế kiểm định chặt chẽ về an 

toàn cũng như chất lượng. 

Được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên 

nhiên, Basschi sở hữu thành phần bao gồm: 

– Táo mèo: Tăng cường khả năng tiêu hóa song 

song hạn chế sự hấp thu chất béo vào cơ thể. 

– Lá sen: Có công dụng trong việc làm giảm 

hàm lượng Cholesterol trong máu, loại trừ các 

chất béo, mỡ thừa, giảm nồng độ Lipid và làm 

cơ thể săn chắc. 



– Diếp cá: Thúc đẩy quá trình tiêu hóa cũng như 

đốt mỡ lý tưởng. Đặc biệt, diếp cá còn có khả 

năng thanh lọc, đào thải chất độc, thanh nhiệt cơ 

thể. 

– Collagen cũng như Vitamin C: Với việc bổ 

sung hàm lượng Collagen cũng như Vitamin C 

cho cơ thể giúp duy trì và tái tạo lại làn da, kích 

thích quá trình sự sản sinh Collagen. 

– Glucomannan: Chứa hàm lượng chất xơ hòa 

tan dồi dào tạo cảm giác no lâu, ức chế cảm giác 

thèm ăn mặc dù vậy vẫn cung cấp đủ năng 

lượng cho cơ thể trong quá trình giảm cân. 

– L-Carnitine: Thúc đẩy sự chuyển hóa mỡ thừa 

thành năng lượng hoạt động, giúp đốt cháy mỡ 



thừa kịp thời cũng như hiệu quả. Bên ngoài ra, 

thành phần này còn hỗ trợ làm giảm quá trình 

lão hóa, giải độc gan. 

✔ 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. 
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CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

Với cơ chế tác động 2 trong 1, Basschi không 

chỉ là “thần dược” giảm cân tối ưu mà còn biện 

pháp tân trang nhan sắc hoàn hảo. 

Những công dụng chính của viên thuốc giảm 

cân này: 

– Khả năng hấp thụ vào cơ thể nhanh, chuyển 

hóa cũng như đốt cháy mỡ thừa ở các vùng như 

bụng, mông, cánh tay, đùi,… Một cách tối đa. 

– Cải thiện trường hợp mỡ trong máu, mỡ trong 

nội tạng, mỡ dưới da,… 

https://m.me/nhathuocantam169/
tel:0886636631


– hạn chế sự hấp thụ chất béo qua đường ăn 

uống hoặc cắt cơn thèm ăn của cơ thể. 

– Kiểm soát cân nặng, cải thiện số đo các vùng 

eo, bụng và đùi. 

– Hàm lượng Collagen giúp thanh lọc cơ thể 

cũng như duy trì được làn da khỏe đẹp, săn chắc 

trong suốt quá trình giảm cân. 

– hạn chế nguy cơ bị các bệnh về tim mạch, tiểu 

đường, rối loạn nội tiết, hô hấp, xương khớp, 

ung thư,… 

Với thành phần lành tính, Basschi không dẫn tới 

bất cứ tác dụng phụ nào cho người dùng. 



 

Cả đàn ông và phụ nữ muốn sở hữu và duy trì 

vóc dáng thon gọn đều có thể dùng viên giảm 

cân Basschi, kể cả những người có cơ địa khó 



giảm cân, có nguy cơ bị các bệnh về tim mạch, 

đường huyết,… 

Bạn có thể hòa tan 1 viên thuốc giảm cân Thái 

Lan Basschi với khoảng 100 – 200ml nước ấm 

hay lạnh và uống trước mỗi bữa ăn 30 phút. Mỗi 

ngày, bạn có thể dùng 2 lần vào sáng và tối. 

Đừng quên kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học 

và tăng cường tập luyện thể dục thể thao để 

mang lại hiệu quả nhanh hơn. 

hiện tại, Basschi được bày bán rộng rãi trên thị 

trường với mức giá khoảng 300.000 đồng/hộp. 

Tuy vậy, để mua sản phẩm chất lượng, bạn có 

thể liên hệ trực tiếp với các cửa hàng phân phối 

chính hãng. 
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2. Thuốc giảm cân Slim Mix của Nhật Bản 

Slim Mix chính là thực phẩm chức năng được 

nhiều chị em phụ nữ tin sử dụng không chỉ nhờ 

công dụng ưu việt trong việc cải thiện cân nặng 

mà còn là kỹ thuật trẻ hóa làn da hoàn hảo trước 

nguy cơ lão hóa. 

 



Được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến cũng 

như hiện đại nhất Nhật Bản, sản phẩm này hứa 

hẹn mang tới cho người dùng giải pháp giảm 

cân giữ dáng, níu kéo tuổi thanh xuân chẳng thể 

hoàn hảo hơn! 

Hiện tại, thương hiệu giảm cân nổi tiếng này 

đang được phân phối độc quyền bởi công ty 

TNHH Soji. 

Tổng hợp tuyệt vời giữa hàm lượng chất khoáng 

không thể thiếu cho cơ thể cùng những cây 

thuốc hiếm có trong thành phần chính là điểm 

đã giúp giảm cân Slim Mix chinh phục các 

người tiêu dùng tương đối khó tính nhất một 

cách dễ dàng. Bao gồm: 



– Tảo xoắn Spirulina: Hàm lượng Protein dồi 

dào có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, đồng 

thời ngăn ngừa ung thư cũng như chống lão hóa 

hiệu quả. 

– Đậu nành: Chứa các hợp chất ngăn chặn các 

hoạt động có hại và ổn định Cholesterol trong 

máu, hạn chế những nguy cơ xơ vữa động mạch, 

nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp,… 

– Cacao: Với hàm lượng chất xơ hòa tan cao 

giúp cơ thể cảm thấy no lâu cũng như giảm 

thiểu thèm ăn. Bên ngoài ra, Axit béo Omega-3 

có trong cacao có khả năng đốt cháy mỡ thừa 

một cách tích cực. 



– Protein thực vật: Thúc đẩy quá trình chuyển 

hóa năng lượng diễn ra một cách nhanh chóng 

cũng như dễ dàng hơn, tăng cường tình trạng 

sức khỏe cho cơ thể. 

– Collagen: Kích thích quá trình trao đổi chất 

diễn ra trong cơ thể và ngăn chặn quá trình lão 

hóa, tăng độ đàn hồi cho da. 

– Đông trùng hạ thảo: Loại thảo dược quý hiếm 

này có công dụng tuyệt vời trong việc ngăn chặn 

cũng như hỗ trợ bệnh ung thư. 

Ngoài ra, nó còn góp phần đào thảo chất độc, 

giảm thiểu các bệnh về tim mạch, đường huyết, 

tăng tình trạng sức khỏe cho cơ thể. 



– Yến mạch: Đây được xem là thực phẩm vàng 

trong làng thực phẩm giảm cân nhờ hàm lượng 

Carbohydrate tạo cảm giác no lâu hơn. Hơn nữa, 

hàm lượng đạm thiên nhiên, chất béo không bão 

hòa cũng như những vitamin khoáng chất dồi 

dào còn cung cấp năng lượng cho cơ thể cả ngày 

dài. 

Slim Mix có khả năng hỗ trợ bạn đánh bay 5 – 

7kg mỡ thừa chỉ sau 1 tháng dùng. 

Với công thức độc đáo, thực phẩm chức năng 

hỗ trợ giảm cân này có các công dụng chính 

sau đây: 

– Can thiệp vào quá trình hình thành và tích lũy 

mỡ trong cơ thể. 



– Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chuyển hóa 

năng lượng cũng như đốt cháy mỡ thừa một 

cách nhanh chóng. 

– Làm giảm quá trình hấp thụ chất béo bên 

trong cơ thể, ngăn chặn nguy cơ tăng cân trở lại. 

– giúp cải thiện tình trạng mỡ trong máu, mỡ 

dưới da, mỡ trong nội tạng và giảm nguy cơ 

mắc các bệnh về tim mạch, đường huyết, hô 

hấp, xương khớp,… 

– Tạo cảm giác no lâu, song song ức chế cảm 

giác thèm ăn. 

– Nuôi dưỡng và tái tạo làn da, làm chậm quá 

trình lão hóa của cơ thể. 



Tính tới hiện nay, Slim Mix ghi nhận chưa có 

bất kỳ trường hợp nào xảy ra phản ứng có hại 

tới sức khỏe với thuốc. 

Vì thế, bạn có thể hoàn toàn an tâm để Slim Mix 

đồng hành trong hành trình lấy lại vóc dáng cân 

đối. 

Nhưng, không sử dụng sản phẩm này cho trẻ em 

dưới 13 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho 

con bú 

Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn có thể pha 1 gói 

Slim Mix với 100ml nước ấm cũng như dùng 

thay cho bữa ăn sáng. 



Bạn có thể sử dụng thêm 1 lần nữa vào chiều 

tối. Dùng đều đặn trong 30 ngày, bạn có thể loại 

bỏ khoảng 7kg mỡ thừa. 

ngày nay, Slim Mix được bán rộng rãi ngoài thị 

trường với mức giá 690.000 đồng/hộp. 

Thế nhưng, để đảm bảo mua sản phẩm chất 

lượng, bạn nên liên hệ trực tiếp những nhà phân 

phối để mua hàng. 

3. Thuốc giảm cân Keto Slim 

Nổi lên như một sản phẩm giảm cân không cần 

ăn kiêng vô cùng hiệu quả, Keto Slim là viên 

thuốc giảm cân được sản xuất tùy trên nguyên lý 

của giải pháp giảm cân nổi tiếng – Keto có xuất 

xứ từ Nhật Bản. 



Đây chính là siêu phẩm giảm cân của công ty cổ 

phần Santex và được phân phối rộng khắp trên 

thị trường bởi công ty cổ phần y dược Minh Hà. 

Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả của Keto Slim 

đã được Cục an toàn thực phẩm kiểm định và 

cấp phép lưu hành ở thị trường Việt nam giới. 

 



Viên  Keto slim có rất nhiều ưu điểm vượt trội 

so với phương pháp ăn kiêng Keto 

Sở hữu thành phần được chiết xuất từ 100% 

thiên nhiên, Keto Slim hoàn toàn lành tính cũng 

như an toàn đối với sức khỏe của người sử 

dụng. Thành phần chính của viên thuốc giảm 

cân này bao gồm: 

– Trà trắng: Với hàm lượng EGCG dồi dào, trà 

trắng có khả năng đốt cháy những tế bào mỡ 

Adipogenesis, đồng thời xúc tác cho quá trình 

trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn đến 

4 – 5%. 

– Trà đen: Sở hữu hàm lượng chất chống oxy 

hóa – Polyphenol lý tưởng, trà đen được xem là 



“khắc tinh” của chất béo nhờ khả năng đốt cháy 

mỡ thừa cực mạnh. 

– Trà xanh: Chứa EGCG thúc đẩy quá trình đốt 

cháy mỡ thừa, chuyển hóa Glucose và thanh lọc 

cơ thể. 

– Chitosan: Đóng vai trò như một “thanh nam 

châm” hút những Axit béo ở ruột và loại trừ 

chúng ra khỏi cơ thể. 

– Glucomannan: Thành phần thúc đẩy quá trình 

giảm béo cũng như giảm mỡ máu. 

– L-Glutamine: Đảm bảo cung cấp năng lượng 

cho cơ thể trong suốt quá trình giảm cân. 



Thay vì đối phó với vấn đề cân nặng bằng 

phương pháp Keto truyền thống, giờ đây chúng 

ta có thể cải thiện hiệu quả giảm cân tới 90 lần 

nếu dùng Keto Slim. 

Bạn có thể dễ dàng đánh bay 5-7kg chỉ sau 1 

liệu trình sử dụng. Loại thuốc giảm cân này có 2 

công dụng chính, bao gồm: 

– đưa cơ thể vào trạng thái Ketosis nhanh chóng 

chỉ sau 45 – 60 phút. Viên thuốc giảm cân phát 

huy các lợi ích tuyệt vời của chế độ ăn 

Ketogenic như ổn định đường huyết, tăng cường 

hấp thụ và chuyển hóa chất béo thành năng 

lượng. 



Từ đấy, bạn không cần phải gồng mình với chế 

độ ăn kiêng mệt mỏi những vẫn có thể giảm cân 

kịp thời. Đây chính là ưu điểm nổi bật của Keto 

Slim so với kỹ thuật giảm cân Keto. 

– Keto Slim có khả năng làm giảm sản sinh 

hoocmon Insulin, hạn chế cảm giác đói cũng 

như thèm ăn – kẻ thù số 1 của “đại dịch” thừa 

cân, béo phì. 

Với hiệu quả mang lại, Keto Slim được xem là 

giải pháp giảm cân kịp thời và an toàn, đặc biệt 

phù hợp với những ai thường xuyên bận rộn. 

Sản phẩm có thể sử dụng cho cả nam và nữ. 

Keto Slim có chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên 

nên gần như không có tác dụng phụ lúc dùng. 



Tuy vậy, bạn vẫn không nên dùng nếu mắc mẫn 

cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Lưu ý, sản phẩm này không nên sử dụng cho 

phụ nữ đang mang thai. 

Bạn mắc ám ảnh bởi hiện tượng thừa cân, béo 

phì lâu năm? Bạn lười vận động, ngồi văn 

phòng hàng giờ liền? 

Bạn đang có nhu cầu giảm béo lấy lại vóc dáng? 

Bạn mặc cảm với mỡ thừa sau sinh? Tất cả mọi 

lo âu về cân nặng của bạn sẽ được giải quyết chỉ 

với việc hòa tan 1 viên Keto Slim với 100 – 

150ml nước, uống trước mỗi bữa ăn 45 phút, 

mỗi ngày uống 2 lần. 



Viên thuốc keto slim được dàn diễn viên, người 

mẫu và hoa hậu nổi tiếng ưa chuộng sử dụng 

ngày nay, Keto Slim không được bày bán ở 

những hiệu thuốc tây hay những trang thương 

mại điện tử. 

Bạn có thể tìm mua viên thuốc giảm cân này tại 

cửa hàng phân phối chính hãng hoặc website 

chính thức của nhà sản xuất với mức giá 

790.000 đồng/hộp. 

Đọc thêm: tư thế quan hệ để giảm mỡ bụng 

4. Thuốc giảm cân Rich Slim 

Một trong những cái tên đang cực hot trong làng 

thuốc giảm cân chính là Rich Slim. 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/tu-the-quan-he-de-giam-mo-bung


Thực phẩm chức năng giảm cân này là niềm tự 

hào của nền y học Việt nam lúc được điều chế 

thành công tùy trên công nghệ Enzyme đột phá. 

Sản phẩm ra đời giúp chúng ta giải quyết những 

vấn đề dư thừa cân nặng một cách hiệu quả 

cũng như an toàn. Rich Slim được sản xuất bởi 

Công ty TNHH dược – mỹ phẩm Đắk Tín và 

phân phối bởi công ty cổ phần dược – mỹ phẩm 

Galien. 



 

Với công thức bào chế độc đáo, Rich Slim sở 

hữu thành phần chiết xuất từ 100% thiên nhiên, 

bao gồm: 

– Chiết xuất Quercetin từ hoa hòe : sự có mặt 

của thành phần này khiến cho quá trình chuyển 

hóa mỡ thừa mắc kìm hãm đồng thời hạn chế 

việc thức ăn và năng lượng cung cấp cho cơ thể 

tích lũy thành mỡ thừa. 



– Tảo Spirulina: Với khả năng sản sinh năng 

lượng, thành phần này hỗ trợ cung cấp cho 

người sử dụng những dưỡng chất thiết yếu đảm 

bảo yếu tố cân bằng sức khỏe trong suốt quá 

trình giảm cân. 

Bên ngoài ra, tảo Spirulina còn được xem là 

“thần dược” trong việc duy trì sức khỏe của 

chúng ta. 

– Chitosan: Sự hiện diện của thành phần này là 

chất xúc tác giúp cho quá trình loại bỏ cũng như 

chuyển hóa mỡ thừa bên trong cơ thể diễn ra 

nhanh hơn. 

Hơn nữa, một lượng lớn mỡ thừa tích tụ sẽ được 

đốt cháy dứt điểm nhờ Chitosan. 



– Vitamin PP: Tăng cường quá trình trao đổi 

chất bên trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ cơ thể tối 

ưu được khả năng hấp thụ các loại vitamin cũng 

như khoáng chất quan trọng, đảm bảo cho cơ 

thể không mắc mệt mỏi trong quá trình giảm 

cân. 

Rich Slim mang đến cho người dùng những 

công dụng đáng kinh ngạc, bao gồm: 

– Trải nghiệm liệu pháp chống thừa cân, béo phì 

toàn diện cũng như bền vững nhờ sử dụng công 

nghệ đột phá Enzyme. 

– “Tạm biệt” hiện tượng mệt mỏi, suy nhược cơ 

thể trong suốt quá trình giảm cân nhờ cơ chế 

giảm tận gốc những mô mỡ trong cơ thể. 



– Kinh ngạc với hiệu quả đốt cháy mỡ thừa 

“thần tốc”, nuôi dưỡng cơ săn chắc tối ưu, hiệu 

quả giảm cân bất ngờ kể cả với các đối tượng có 

cơ địa rất khó giảm cân hay “làm bạn” với 

trường hợp thừa cân, béo phì lâu năm. 

– hỗ trợ đào thải chất độc cho cơ thể, đảm bảo 

cân bằng sức khỏe cho người dùng trong suốt 

quá trình giảm cân. 

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ 

ghi nhận nào về tác dụng phụ của Rich Slim. 

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi dùng sản 

phẩm này trong việc giúp giảm cân hiệu quả mà 

không có lo bất cứ phản ứng xấu nào với cơ thể. 



Loại thuốc giảm cân này phù hợp với mọi đối 

tượng. 

Để mang lại hiệu quả giảm cân tích cực, bạn 

nên uống Rich Slim sau mỗi bữa ăn khoảng 15 – 

20 phút, mỗi lần uống 1 gói cũng như mỗi ngày 

sử dụng đều đặn 2 lần vào sáng cũng như tối. 

Kiên trì sử dụng đúng phác đồ, bạn sẽ nhận thấy 

các thay đổi đáng kể trong cân nặng sau 1 hay 2 

tháng. 

Tuy nhiên, để quá trình cải thiện vóc dáng 

nhanh hơn bạn có thể kết hợp với các bài tập đốt 

cháy mỡ cũng như tăng nhóm cơ cùng chế độ ăn 

uống giàu dinh dưỡng. 



ngày nay, Rich Slim được bày bán rất điển hình 

trên thị trường với mức giá khoảng 1.780.000 

đồng/hộp. 

Để mua sản phẩm chất lượng, bạn có thể liên hệ 

trực tiếp các cửa hàng phân phối chính hãng hay 

các trang thương mại điện tử uy tín. 

5. Thuốc giảm cân Lic 

Lic Là thực phẩm chức năng được sản xuất với 

công nghệ đột phát theo tiêu chuẩn của Mỹ, Lic 

được xem là lời giải cho bài toán cân nặng của 

rất nhiều đối tượng, đặc biệt là phái đẹp. 

Siêu phẩm giảm cân an toàn của công ty St-Paul 

Brands lần đầu xuất hiện nay thị trường Việt 



nam vào tháng 05/2014 bởi nhà phân phối 

Ecogreen. 

 

Với thành phần chiết xuất thảo dược lành tính – 

phổ biến là Belaunja và Mangastin, Lic đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho người dùng. 

Sản phẩm này hoạt động theo cơ chế ly giải mỡ 

trắng, kìm hãm hoạt động của thụ thể PPAR – 

một thụ thể làm gia tăng tích lũy mỡ thừa, song 



song chuyển hóa và giải phóng những tế bào mỡ 

ra ngoài cơ thể. 

Bằng việc dùng Lic theo đúng liệu trình, bạn 

không chỉ dễ dàng kiểm soát cân nặng của chính 

mà còn có thể giảm thiểu nguy cơ bị những 

bệnh về tim mạch, đường huyết, xương khớp, 

ung thư,… 

Đặc biệt, sản phẩm này còn được nhiều chị em 

phụ nữ tin dùng như một giải pháp cứu cánh cho 

các vết chân chim, nếp nhăn và làm chậm quá 

trình lão hóa. 

6. Thuốc giảm cân Bona 



Trong thời gian thông qua,  Bona được rất nhiều 

người lựa chọn để giải quyết nỗi ám ảnh mang 

tên “béo phì”. 

Thực phẩm chức năng giúp giảm cân này được 

sản xuất và phân phối bởi Công ty TMCP 

Dutuno & Hava. 

 

Với chiết xuất hoàn toàn từ thành phần thiên 

nhiên, bao gồm: trà xanh, gừng, Chitosan, 

Carnitine Fumarate, Ly-tyrosine, cao thông đất, 



vitamin PP, vitamin B5, vitamin E, Piperin,… 

Bona được đánh giá an toàn đối với sức khỏe 

người sử dụng. 

Sản phẩm này có công dụng làm giảm và ngăn 

chặn trường hợp béo phì qua việc làm giảm 

Cholesterol trong máu; cải thiện trường hợp mỡ 

trong máu, mỡ trong nội tạng, mỡ dưới da,…; 

chuyển hóa mỡ thừa trong cơ thể thành năng 

lượng phục vụ cho hoạt động sống. 

Đặc biệt, chiết xuất Cafein có trong Bona sẽ hỗ 

trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra kịp thời, 

mang lại hiệu quả giảm cân thần tốc thế nhưng 

vẫn đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe người sử dụng. 



Ngoài ra, thuốc giảm cân này còn được xem 

“cứu tinh” cho làn da của nhiều chị em phụ nữ 

trước nguy cơ lão hóa. 

7. Thuốc giảm cân Học Viện Quân Y Slim 

Body 

Slim Body là thuốc giảm cân được nghiên cứu 

cũng như sản xuất bởi đội ngũ các nhà khoa học 

của Học Viện Quân Y. 

Được đánh giá cao về tính hiệu quả và an toàn, 

sản phẩm này đã hỗ trợ hàng loạt người sử dụng 

chinh phục “giấc mơ” lấy lại vóc dáng cân đối, 

thon gọn, đáng mơ ước. 



 

Viên uống giảm cân Slim Body được điều chế 

từ những thành phần thiên nhiên như lá sen, chè 

vằng, sơn tra, giảo cổ lam, bụp giấm. Vì thế, sản 

phẩm không gây nên bất kỳ tác dụng phụ nào 

cho người dùng. 



Slim Body giúp người sử dụng giảm nhanh tình 

trạng béo phì, thừa cân và kiểm soát cân nặng 

bằng cách: giảm thiểu quá trình hấp thụ chất béo 

vào cơ thể; giảm hàm lượng Cholesterol cũng 

như mỡ trong máu; đốt cháy mỡ nhanh chóng ở 

các ở vùng rất khó giảm cân như đùi, bắp tay, 

bắp chân,… 

Đặc biệt, đây là loại thuốc giảm cân an toàn cho 

mẹ sau sinh. Những mẹ bỉm sữa có thể quẳng 

gánh lo về cân nặng sau sinh chỉ với việc sử 

dụng sản phẩm này trước mỗi bữa ăn sáng cũng 

như trưa. 

8. Viên uống giảm cân nhanh Slim Detox 



Viên uống giảm cân nhanh Slim Detox thực 

chất là một loại thực phẩm chức năng có tác 

dụng hỗ trợ giảm cân cho người sử dụng được 

sản xuất bởi tập đoàn Lustrel Laboratoires tại 

Pháp. 

 



Trước lúc được dẫn ra thị trường, viên uống 

giảm cân nhanh này đã phải trải thông qua quá 

trình nghiên cứu suốt nhiều năm liền bởi đội 

ngũ những bác sĩ hàng đầu thế giới. 

Thêm vào đó, bằng quy trình sản xuất nghiêm 

ngặt cùng với công nghệ châu Âu hiện đại, Slim 

Detox xứng đáng nhận được điểm 10 về chất 

lượng 

Được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo 

dược Đông y gia truyền, bao gồm: bột Guarana, 

trà xanh, bột xương rồng Nopal, chiết xuất quả 

mâm xôi, chiết xuất dứa, bột Grape Marc, chiết 

xuất đu đủ,… Slim Detox an toàn tuyệt đối cho 

người dùng. 



Cơ chế giảm cân của viên uống này là kết hợp 

đồng thời việc thúc đẩy quá trình giải phóng mỡ 

thừa thành năng lượng cung cấp cho những hoạt 

động của cơ thể và kìm hãm việc hình thành, gia 

tăng kích thước những tế bào mỡ mới. 

Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp những dinh 

dưỡng thiết yếu cho cơ thể trong suốt quá trình 

giảm cân nhằm xóa tan cảm giác mệt mỏi cũng 

như ngăn cản sự thèm ăn của người sử dụng. 

9. Thuốc giảm cân Green Coffee Bean chính 

hãng 

Vóc dáng cân đối cũng như làn da tươi trẻ là 

những điều tuyệt vời mà Green Coffee Bean 

mang lại cho người sử dụng. 



Thực phẩm chức năng này được biết đến như 

một kỹ thuật giảm cân an toàn và hiệu quả mà 

không cần phải ăn kiêng hoặc tập luyện thường 

xuyên. Green Coffee Bean được sản xuất tại Mỹ 

bởi Tigon Pharma USA. 

 



Với chiết xuất từ hạt cà phê chưa rang và những 

thành phần đặc biệt như Acid Caffeic, Acid 

Chlorogenic, Caffeine, Chromium,… Green 

Coffee Bean an toàn với mọi đối tượng có nhu 

cầu giảm cân, kể cả phụ nữ sau lúc sinh. 

Hiệu quả giảm cân được cải thiện rõ rệt sau lúc 

sử dụng sản phẩm này nhờ công dụng hỗ trợ đốt 

cháy mỡ thừa hiệu quả từ sâu bên trong, tăng 

cường chuyển hóa chất béo thành năng lượng 

cung cấp cho cơ thể, ức chế cảm giác thèm ăn 

cũng như ngăn chặn việc những mô mỡ mới 

hình thành. 

Lưu ý, không dùng Green Coffee Bean cho phụ 

nữ đang mang thai hay cho con bú, người có 

tiền sử mắc những bệnh về tim mạch, huyết áp. 



Bài viết tương tự: cách giảm cân ở nhà an toàn 

10. Viên uống giảm cân Collagen Slim 

Nếu mong muốn sở hữu một thân hình thon gọn 

cùng một làn da khỏe đẹp thì chắc chắn bạn 

không nên bỏ qua viên uống giảm cân Collagen 

Slim. 

Đây là sự kết hợp độc đáo giữa sản phẩm 

Slimfit USA cùng bổ sung thành phần Collagen 

tới từ Kỳ Duyên House. Sản phẩm này được Bộ 

Y Tế – Cục An Toàn Thực Phẩm cấp giấy phép 

xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn 

thực phẩm. 



 

Collagen Slim có nguồn gốc từ thiên nhiên với 

các thành phần lành tính như Cassia Seed 

Extract, Coicis Extract, Mustard Extract, 

Medical Amylum, Collagen , Biotin, Vitamin A, 

Vitamin B1, Vitamin B6,… 

Người sử dụng có thể hoàn toàn an tâm khi 

dùng. Tính đến hiện tại, chưa có ghi nhận nào 

về tác dụng phụ của loại thuốc giảm cân này. 



Với những ưu điểm vượt trội như: hạn chế quá 

trình hấp thụ chất béo vào cơ thể; tăng cường 

trao đổi chất; giải phóng mỡ thừa thành năng 

lượng cung cấp cho hoạt động sống,… 

Collagen Slim mang đến biện pháp giảm cân an 

toàn và hiệu quả mà không cần phải ăn kiêng 

hay tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, sản phẩm 

còn cung cấp hàm lượng Collagen cần thiết cho 

da hỗ trợ trẻ hóa làn da một cách hoàn hảo. 

11. Thuốc giảm cân Green tea 

Với khả năng giảm cân “thần tốc” – đốt cháy 2 

– 7kg mỡ thừa trong vòng 30 ngày căn cứ cơ địa 

mỗi người, Green tea mau chóng trở thành từ 



khóa tìm kiếm của mọi đối tượng có nhu cầu 

giảm cân. 

Chiết xuất từ 100% thành phần thiên nhiên, bao 

gồm linh chi, lá sen, tinh bưởi, tinh nghệ, nụ 

vối, chè dung, hoè hoa,… sản phẩm này còn 

được nhận ra với tên gọi thảo dược giảm cân 

Green tea. 



 

Green tea ghi điểm trong lòng người tiêu sử 

dụng nhờ những công dụng tuyệt vời như: làm 

tan mỡ bụng, đốt cháy Calo, ngăn chặn quá trình 

tích lũy mỡ thừa trong cơ thể. 



Từ đó, hỗ trợ bạn cải thiện số đo cơ thể và kiểm 

soát cân nặng một cách tối đa. Ngoài ra, sản 

phẩm này còn có khả năng điều hòa kinh 

nguyệt, thanh lọc cơ thể nhờ thành phần thảo 

dược lành tính. 

Để quá trình giảm cân đạt được kết quả như 

mong muốn, bạn đừng quên kết hợp chế độ ăn 

uống dinh dưỡng và luyện tập thể dục thể thao 

lành mạnh bên cạnh việc sử dụng Green tea 

đúng liệu trình. 

12. Thuốc giảm cân Yanhee Thái Lan 

Yanhee Thái Lan là cái tên được nhiều tín đồ 

khát khao “mình hạc xương mai” săn lùng nhất 

hiện nay. 



Đây là sản phẩm độc quyền, được sản xuất và 

kê đơn bởi những chuyên gia tại bệnh viện 

Yanhee – bệnh viện thẩm mỹ quốc tế lớn cũng 

như uy tín ở thủ đô Bangkok – Thái Lan. 



 



Được bào chế từ vitamin C tổng hợp từ những 

loại rau, củ, quả tự nhiên như cam, chanh, đu 

đủ, bưởi, cà chua,…  Yanhee được tung ra thị 

trường với các loại như: Yanhee VitC, Yanhee 

Vip5, Yanhee I-carnitine. Cả ba dòng này đều 

được chứng minh về khả năng giảm cân hiệu 

quả và an toàn cho người dùng. 

Yanhee có công dụng trong việc tăng cường 

chuyển hóa Glucose, giải phóng năng lượng, đốt 

cháy mỡ dư thừa và tăng cường hệ miễn dịch 

cho cơ thể. Bạn có thể kiểm soát cân nặng của 

chính mình chỉ sau 30 ngày dùng. 

Để mang lại hiệu quả giảm cân cao nhất, bạn 

nên uống đủ nước cũng như bổ sung nhiều trái 



cây, rau củ, quả giàu chất xơ bên cạnh việc dùng 

thuốc giảm cân đúng liều cũng như đúng cách. 

13. Thuốc giảm cân An Nhiên 

Nếu đang tìm kiếm “kỳ tích” cho cân nặng của 

mình thì An Nhiên sẽ là phép màu cho cuộc 

sống của bạn. 

Sản phẩm giúp giảm cân này được sản xuất bởi 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Canada 

Việt nam giới cũng như được phân phối bởi 

Công ty TNHH Dược phẩm Viethealth. 



 

Được đánh giá cao về độ an toàn cho sức khỏe 

người sử dụng, An Nhiên sở hữu thành phần 

chính – chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như 

trà xanh, cà phê, vỏ măng cụt, giấm táo, táo đỏ, 

sơn trà, phục linh, lá sen và collagen. 

An Nhiên hỗ trợ người dùng xóa bỏ vĩnh viễn 

nỗi ám ảnh về cân nặng nhờ công dụng vượt trội 

như: đốt cháy mỡ thừa tích tụ bên trong cơ thể, 



kể cả các ở tại vùng tương đối khó giảm như 

bụng, mông, đùi, bắp tay, bắp chân,…; 

cơ chế giảm cân tự nhiên với việc mỡ thừa tự 

đào thải mà không dẫn đến tác dụng phụ; hạn 

chế cảm giác thèm ăn cũng như tăng cường thể 

trạng cho cơ thể. 

Hơn nữa, những thành phần tự nhiên trong sản 

phẩm còn giúp người sử dụng trẻ hóa làn da. 

Tham khảo: giảm cân trong 1 tháng an toàn 

14. Thuốc giảm cân Cenly 

Từ lúc ra mắt tới nay, độ hot của Cenly dường 

như chưa bao giờ hạ nhiệt. 



Sản phẩm này được nghiên cứu cũng như phát 

triển bởi Cenly Organic Vietnam căn cứ trên cơ 

địa của người Việt nam giới và ra mắt thị trường 

vào năm 2017. 

 

Với tiêu chí mang lại hiệu quả giảm cân tích cực 

cũng như an toàn cho sức khỏe của người dùng, 



Cenly được chiết xuất từ 100% thiên nhiên, bao 

gồm: tiểu nhân sâm, chè vằng, sâm đất, nấm 

linh chi, tinh nghệ, trần bì, sơn trà. 

Cenly giúp bạn lấy lại vóc dáng cân đối, thon 

gọn nhờ khả năng hạn chế hấp thụ chất béo vào 

cơ thể; đốt cháy mỡ thừa, ngay cả ở các vị trí rất 

khó giảm như đùi, bắp chân, bắp tay,…; tạo cảm 

giác no lâu cũng như giảm thiểu cảm giác thèm 

ăn. 

Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng giải độc, 

thanh lọc cơ thể hiệu quả. 

thuốc giảm béo này phù hợp với những người 

béo phì lâu năm rất khó giảm, các người bận rộn 

không phải rất nhiều thời gian ăn kiêng cũng 



như tập luyện, kể cả phụ nữ sau sinh,… muốn 

kiếm soát cân nặng. 

15. Thuốc giảm cân Max Slim 7 Day 

Xuất xứ từ Mỹ – cường quốc nổi tiếng là thước 

đo chất lượng cho tất cả những mặt hàng, Max 

Slim 7 Day được biết đến như một siêu phẩm 

giảm cân hoàn hảo với sứ mệnh giúp ăn 

kiêng giảm mỡ bụng và duy trì một vóc dáng 

thon gọn. 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/giam-mo-bung


 

Loại thuốc giảm béo này được sáng tạo bởi nhà 

sản xuất Creative Bioscience. Từ khi “hiện 

diện” trên thị trường, Max Slim 7 Day luôn nằm 

trong top các loại thuốc giảm cân bán chạy hàng 

đầu trên thế giới. 



Đặc biệt, sản phẩm này còn được các ngôi sao 

Hollywood ưu ái dành cho điểm 10 về chất 

lượng và hiệu quả. 

Nhằm giảm thiểu tác dụng phụ và đảm bảo an 

toàn cho người dùng, Max Slim 7 Day được chế 

xuất chủ yếu từ các loại thảo dược thiên nhiên 

và trái cây, bao gồm: Guarana, trà xanh, trái vải, 

mâm xôi, chất Chromium và tinh dầu vỏ cam. 

Cơ chế giảm cân của loại thuốc này tùy trên 

việc kiểm soát sự thèm ăn đồng thời hạn chế 

cơn đói, cảm giác mệt mỏi để cải thiện chế độ 

ăn uống từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an 

toàn. 



Bằng việc dùng 2 viên Max Slim 7 Day trước 

mỗi bữa ăn với 1 ly nước đầy cùng chế độ dinh 

dưỡng lành mạnh cũng như thói quen luyện tập 

thể dục thể thao thì mọi vấn đề về cân nặng 

không còn là nỗi lo của tất cả chúng ta. 

Điểm qua tiêu chí lựa chọn thuốc giảm cân 

an toàn, hiệu quả nhanh 

hiện tại, trên thị trường xuất hiện nhiều loại 

thuốc giảm cân an toàn cho mẹ sau sinh, thuốc 

giảm cân cho người béo lâu năm,… đáp ứng 

mọi nhu cầu giảm cân của chúng ta. 

Mặc dù vậy, đâu mới là sự lựa chọn đáng “đồng 

tiền bát gạo” của người sử dụng lúc thị trường 

thuốc giảm cân giả cũng sôi nổi không kém. 



Một số tiêu chí cần thiết lúc lựa chọn thuốc 

giảm béo Dưới đây sẽ “cứu cánh” bạn khỏi vấn 

đề nan giải trên: 

 

Thành phần sản phẩm là một trong các tiêu chí 

cần thiết lúc lựa chọn thuốc giảm cân. 

– Thành phần sản phẩm: lúc lựa chọn viên uống 

giảm cân , bạn không thể nào được bỏ qua thành 



phần sản phẩm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến 

hiệu quả cũng như sức khỏe người dùng. 

Thông thường, dược liệu chiết xuất từ 100% 

thiên nhiên, lành tính được xem là sự lựa chọn 

hoàn hảo cho sự an toàn của người sử dụng và 

mang lại hiệu quả tích cực trong việc đốt cháy 

mỡ thừa. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ 

tình trạng sức khỏe của mình trước khi sử dụng. 

– Thương hiệu nhà cung cấp: ngày nay, hàng 

loạt thương hiệu cung cấp viên uống giảm cân 

ra đời từ viên thuốc giảm cân cho tới thực phẩm 

chức năng. 

Để đảm bảo cho sức khỏe, thậm chí là tính 

mạng của bản thân, bạn nên lựa chọn những sản 



phẩm được cung cấp bởi những công ty, thương 

hiệu uy tín như Keto Slim, LIC, Yanhee, Bona, 

Truepharmco,… những cái tên vô danh hoặc 

mới thành lập không có là nơi để bạn thử đặt 

niềm tin. 

– Tiêu chuẩn sản xuất, giấy phép công bố sản 

phẩm, giấy chứng nhận của Bộ Y tế: Chỉ nên 

“chọn mặt gửi vàng” cho các sản phẩm giảm 

cân có quy trình sản xuất được đảm bảo tính 

giải pháp và khoa học. 

Bởi tiêu chuẩn sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới 

chất lượng của thuốc giảm béo. 



Bên ngoài ra, giấy phép công bố sản phẩm cũng 

như giấy chứng nhận của Bộ Y tế sẽ giúp chúng 

ta an tâm hơn khi sử dụng. 

– Ý kiến của giới chuyên môn, phản hồi của 

người sử dụng: Một loại viên uống giảm cân an 

toàn cần có những chứng nhận của cơ sở y tế có 

thẩm quyền cũng như được những bác sĩ sức 

khỏe khuyên dùng. 

Bởi đây là một sản phẩm tốt, đảm bảo an toàn, 

phù hợp với sinh lý cơ thể cũng như hạn chế các 

tác dụng phụ. 

Ngoài việc tham khảo ý kiến của các bác sĩ, bạn 

cũng cần dựa trên tiêu chí phản hồi của người đã 



sử dụng để tìm kiếm sản phẩm giảm cân phù 

hợp nhất với bản thân. 

Các biện pháp giảm cân hiệu quả tại nhà kết 

hợp cùng với thuốc giảm cân 

Để giảm cân đúng cách cũng như duy trì kết quả 

lâu dài, bên cạnh việc dùng viên uống giảm cân 

đúng chỉ định và theo sự đồng ý của những bác 

sĩ sức khỏe thì bạn có thể kết hợp các biện pháp 

giảm cân hiệu quả sau đây: 



 

Luyện tập thể dục thể thao, có chế độ ăn khoa 

học kết hợp với thuốc giảm béo là biện pháp 

giảm cân an toàn tốt nhất ngày nay. 

– Cung cấp đủ nước cho cơ thể, ít nhất 2 lít 

nước/ngày. 

– Đảm bảo chế độ ăn kiêng giàu dinh dưỡng. 



– Tính toán lượng Calo “nạp” vào cơ thể thông 

qua giám sát khẩu phần ăn. 

– hạn chế thức uống có ga, có đường. 

– Chế độ luyện tập thể dục thể thao lành mạnh 

cũng như thường xuyên. Biến chứng của viên 

uống giảm cân giả những bạn nên biết 

Đối với các dòng sản phẩm thuốc giảm béo giả, 

giảm cân cấp tốc người sử dụng có thể gặp một 

số tác dụng phụ như sau: 



 

– Choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, 

mệt mỏi, hạ đường huyết: đối với các người sử 

dụng thuốc giảm béo có thành phần “đàn áp” 

thần kinh trung ương để cải thiện hiện tượng 

thừa cân, béo phì thì đây là những tác dụng phụ 

thường gặp. 



– Việc dùng sản phẩm này trong một thời gian 

dài có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thay đổi 

tâm trạng, suy giảm trí nhớ, tăng huyết áp, tăng 

nguy cơ các bệnh về tim mạch, đột quỵ,…trà 

giảm cân 

Nghiêm trọng hơn là quá trình trao đổi chất của 

cơ thể mắc rối loạn gây ra hình thành sỏi thận, 

bệnh gút, loãng xương. 

– Tim đập nhanh, cảm giác khó thở, hồi hộp, lo 

âu: Đây là các tác dụng phụ thường gặp ở những 

người dùng thuốc giảm béo theo cơ chế dẫn tới 

mất nước. Thế nhưng, hiện tượng mất nước kéo 

dài có thể gây nên mệt mỏi, suy nhược cơ thể, 

nghiêm trọng nhất là tử vong. 

https://muathuocchinhhang.com/tra-giam-can-co-tot-khong/
https://muathuocchinhhang.com/tra-giam-can-co-tot-khong/


– hiện tượng khô môi, háo nước, tiêu chảy: đây 

là những tác dụng phụ thường xảy ra ở các đối 

tượng giảm cân từ việc làm giảm tổng lượng 

nước cung cấp cho cơ thể. 

Tình trạng này gây sự rối loạn điện giải ảnh 

hưởng đến chức năng của hệ bài tiết như suy 

giảm chức năng thận, chất độc rất khó đào thải, 

giảm nhu động ruột, tiêu tiểu mất kiểm soát,… 

Lời kết thuốc giảm béo an toàn 

Trên đây là Top 15 thuốc giảm béo an toàn và 

hiệu quả nhất 2021 được Bộ Y tế cấp phép cùng 

với những vấn đề xung quanh việc giảm cân 

bằng sự hỗ trợ của thuốc, chúng tôi hy vọng sẽ 



mang tới cho bạn những sự lựa chọn phù hợp, 

an toàn và hiệu quả. 

thế nhưng, cách hiệu quả nhất để xua tan nỗi ám 

ảnh mang tên “cân nặng” vẫn là dùng thuốc hỗ 

trợ đúng cách đúng liều kết hợp chế độ dinh 

dưỡng lành mạnh cũng như tập luyện thể dục 

thể thao thường xuyên. 

Kiểm soát cân nặng cũng là cách để kiểm soát 

thanh xuân cũng như cả sức khỏe của chính 

mình! 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/19028443/upload_00003959_1653637467856.pdf
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/Attachments/13721/thuoc-giam-can-an-toan.htm
https://vk.com/@songvuisongkhoe-top-16-thuc-gim-cn-tt-nht-hin-nay-nm-2022-an-ton-hiu-qu
https://ameblo.jp/phongkhamdakhoahoancau/entry-12735774852.html


• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

• thuốc giảm cân 

http://trisuimaoga.jugem.jp/?eid=95
http://sgm.controlminero.gob.ec/web/antamnhathuoc/home/-/blogs/21-thuoc-giam-can-an-toan-hieu-qua-va-uoc-uu-chuong-nhat-hien-nay-dung-pho-bien?
https://motcua.daklak.gov.vn/tttl/66/2022/05/thuocgiamcan_1653894509.pdf
https://dichvucong.mard.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2022-06/JcJ5s3G0AEidVFs0thuocgiamcan.pdf
http://phulo.socson.hanoi.gov.vn/web/nhathuocantam/home/-/blogs/top-10-thuoc-giam-can-nhanh-an-toan-hieu-qua-uong-la-giam
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