
Thuốc giảm cân Baschi được đánh giá 

cao từ chuyên gia 

Thuốc giảm cân Baschi có tốt không? 

Thành phần, công dụng, giá bán, lưu ý sử 

dụng. Thuốc giảm cân Baschi là sản phẩm 

hỗ trợ giảm cân nhanh và an toàn tốt nhất 

ngày nay. 

Thuốc Baschi cam được sản xuất trên công 

nghệ nano hiện đại, giảm cân Baschi hỗ trợ 

đốt cháy mỡ thừa đã tích tụ lâu năm tại các ở 

vùng bụng, mông, bắp đùi, bắp tay, vai. 

Thuốc giảm cân Baschi: Thành phần, Công 

Dụng, Lưu Ý, Địa Chỉ & Giá Bán Tốt Nhất 



Thuốc giảm cân Baschi 

Thuốc giảm cân Baschi (thuoc-giam-can-

baschi ) được nhập khẩu ở Thái lan, sử dụng 1 

hộp bạn có thể giảm 4 – 6 kg hoàn toàn không 

gây ra tác dụng phụ. thuốc giảm cân 

Baschi mẫu mới 2022 có thêm thành phần lô 

hội hỗ trợ đẹp da. 

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


 

Sản phẩm Baschi cam chính hãng được Nhà 

Thuốc An Tâm phân phối bán hơn 9 năm tại 

Việt nam giới. Gía bán 300k/ hộp 

✔ 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 ::: 0886636631 

CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

https://zalo.me/0886636631
https://m.me/nhathuocantam169/
tel:0886636631
https://bit.ly/datmuathuoctot


THÀNH PHẦN THUỐC GIẢM CÂN 

BASCHI CAM 

+ Nredients Aloe 23%. 

+ Cassia hạt giống 18%. 

+ Lá sen 13%. 

+ Garcinia Cambogia 11%. 

+Tinh bột 35%. 

GIẢM CÂN BASCHI THÁI LAN CHÍNH 

HÃNG 

+ thuốc Baschi Cam là loại mới nhất cũng như 

mạnh nhất được những bác sĩ tập đoàn Baian 

nguyên cứu sản xuất. 



+ 100% thảo dược thiên nhiên giúp giảm cảm 

giác thèm ăn cũng như đốt cháy mỡ thừa cao. 

+ Sản phẩm chất lượng cao nổi tiếng từ Thái 

Lan . 

Đọc thêm: thuốc giảm cân Baschi cam thật 

cũng như giả 

CÔNG DỤNG CỦA GIẢM CÂN BASCHI 

CAM HỘP GIẤY DẠNG VỈ 

– giúp đốt cháy lượng mỡ thừa tích tụ bên 

trong cơ thể ( Bụng, đùi, vai, vòng 3) . 

– hỗ trợ đào thải mỡ thừa thông qua đường bài 

tiết (sản phẩm bổ sung thêm thành phần L – 

Carnitine trong công thức), giúp giảm cân 

https://muathuocchinhhang.com/thuoc-giam-can/


nhanh, thế nhưng không ảnh hưởng đến sức 

khỏe. 

– giúp giảm đi cảm giác thèm ăn, cơ thể 

không mắc đói mệt do được bổ sung hạt 

Cassia đủ năng lượng cho cơ thể. 

– ngoài ra sản phẩm được chiết xuất từ tinh 

chất cây Lô hột có chứa nhiều Vitamin E, C, 

các nhóm B giúp đẹp da. 

ƯU ĐIỂM CỦA THUỐC GIẢM CÂN 

BASCHI CAM SO VỚI những LOẠI 

THUỐC GIẢM CÂN bình thường 

– giảm cân Baschi Thái Lan Cam giúp giúp 

đặc tri giảm cân mạnh với cơ địa đã từng uống 



khá nhiều thuốc giảm cân mà không hiệu quả, 

người có cơ địa khó giảm , nhờn thuốc giảm 

cân, hiệu quả nhanh trong thời gian ngắn sử 

dụng. 

– Không gây ra tác dụng phụ cho cơ thể. Giảm 

cân nhanh trong thời gian quá ngắn. Không 

gây ra t.ăng cân lại. 

– Cải thiện da sáng hơn, khỏe hơn. 

– Hiệu quả giảm cân nhanh chỉ sau vài ngày 

dùng. Thông thường giúp giảm 4 – 6kg trong 

1 h.ộp 

CÁCH sử dụng THUỐC BASCHI THÁI 

LAN 



– Ngày uống 1 viên trước bữa ăn sáng 30 

phút. 

– Không sử dụng cho người có vấn đề về tim 

mạch , gan thận, phụ nữ mang thai hoặc đang 

cho con bú, trẻ em 

– Uống khá nhiều nước trong ngày ( khoảng 2 

– 3 lít /1 ngày) 

– Ẳn tối trước 7 giờ tối – chuyển bữa ăn chính 

trong ngày sang buổi sáng 

– Không ăn quá khá nhiều thức ăn chứa khá 

nhiều dầu mỡ động vật, chứa rất nhiều đường 

– Kết hợp tập thể dục thể thao để cho kết quả 

giảm cân hiệu quả nhất 



– khi đã giảm cân tại mức cân mong muốn, 

các bạn nên uống duy trì bằng cách sử dụng 

tiếp thuốc Baschi 2 – 3 uống 1 lần..Uống liên 

tiếp trong 1 – 2 tháng sau bạn bạn ngừng thì 

sẽ không dẫn tới tăng cân trở lại. 

Quy cách sản phẩm : Hộp giấy đóng vỉ 30 

viên 

Xuất Xứ : cách giảm cân Thái Lan 

Phân biệt thật giả Thuốc Giảm Cân Baschi 

Cam mẫu mới dạng lọ 30 viên. 

– Viên thuốc giảm cân hộp baschi mẫu mới 

dạng lọ có màu sắc : Viên con nhộng cam nâu 

https://muathuocchinhhang.com/cach-giam-can/


– Bột THUỐC BASCHI CAM chính hãng có 

mùi thơm, nếm vào vị hơi đắng chát. 

MẪU SIÊU GIẢM CÂN MẠNH NH.ẤT 

TRONG DÒNG BAS.CHI 



Thuốc giảm cân Baschi được đánh giá cao từ 

chuyên gia 

Hiện trên thị trường đang xuất hiện hàng giả 

giá rẻ bán bởi những cá nhân không phải 



chuyên môn chuyên ngành rất nguy hại tới 

sức khỏe người dùng. 

Để đặt mua thuoc giam can Baschi chính 

hãng. Qúy khách liên hệ tới Hotline Nhà 

Thuốc An Tâm : 0909 825 769 để mua đúng 

hàng thật có hóa đơn cụ thể. 

Xem thêm: danh sách thuốc giảm cân độc 

hại 

HÌNH ẢNH THUỐC BAS.CHI CAM HỘP 

GIẤY DẠNG VỈ NHẬP CHÍNH HÃNG tại 

THÁI LAN 

Thuốc giảm cân Bas.chi cam chính hãng trên 

mỗi hộp đều được 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/danh-sach-thuoc-giam-can-doc-hai
https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/danh-sach-thuoc-giam-can-doc-hai


dán thêm 1 phụ đề phiên dịch tiếng Việt 

Vỉ thuốc chính hãng 

 

Mã Lot và hạn dùng được in cụ thể trên thân 

hộp 

Trên mỗi hộp được nhà sản xuất định danh 1 

mã số 



Hàng chính hãng khi chiếu ánh sáng lên vỏ 

hộp sẽ có lớp phản quang 7 màu 



 



CẢNH BÁO XUẤT HIỆN BAS.CHI 

HÀNG GIẢ MẠO 

Bas.chi chi có 3 mẫu : Hộp Bas.chi cam, 

bas.chi hồng sắt, xanh sắt. Thì Bas.chi cam là 

mẫu giảm cân tốt nhât được bán hơn 10 năm 

nay. 

Còn mẫu hồng cũng như xanh ko có hiệu quả 

nên ít được bán. Hiện chúng tôi thấy xuất hiện 

BAS.CHI TÍM. Màu tím này là thuốc GIẢ 

MẠO, vì nhà sản xuất không có ra mẫu cuối 

cùng 

VIDEO HỘP THUỐC GIẢM CÂN BAS.CHI 

CAM DẠNG VỈ HỘP GIẤY 



MẪU SIÊU GIẢM CÂN MẠNH NH.ẤT 

TRONG DÒNG BAS.CHI 

các thắc mắc hay gặp khi dùng thuốc Baschi 

Baschi giảm cân THÁI LAN GIÁ BAO 

NHIÊU ? 

Thuốc giảm mỡ mặt baschi chính hãng được 

Hệ thống Nhà Thuốc An Tâm phân phối bán 

lẻ độc quyền ở Việt nam hơn 6 năm nay, giá 

thuoc giam can Baschi Cam dạng lọ mẫu mới 

được niêm yết là 300.000đ/1h. 

Mua 3 hộp tặng 1 hộp Baschi cùng loại. Có 

hóa đơn mua hàng rõ ràng, kiến thức khách 

https://muathuocchinhhang.com/giam-mo-dui/


hàng được lưu trữ đầy đủ. Đảm bảo an toàn 

cho khách hàng lúc dùng. 

THUỐC GIẢM CÂN BASCHI CAM CÓ 

TỐT KHÔNG ? 

Với thành phần 100% từ thiên nhiên. Baschi 

giảm cân đốt cháy mỡ thừa bên trong, hoàn 

toàn không dẫn tới tác dụng phụ nư đau đầu, 

chóng mặt, mất ngủ. 

Sản phẩm đang được hàng triệu khách hàng sử 

dụng ở Việt nam giới. Hiện Hệ Thống Nhà 

Thuốc An Tâm đang lưu trữ hơn 500.000 

nghìn khách hàng sử dụng thuốc Baschi cam 

từ năm 2010 tới nay. 



Sản phẩm an toàn tuyệt đối do đó qua khá 

nhiều năm tháng mặc dù vậy sản phẩm vẫn 

hot cũng như ngày càng ra tăng lượng khách 

hàng dùng. 

Điều đó nói nên rằng chắc chắn 100% ” Sản 

phẩm phải tốt ” thì khách hàng mới dùng rất 

nhiều đến như vậy. 

Ngày nay không phải loại thuốc giảm cân nào 

mà khách hàng sử dụng khá nhiều như thuốc 

Baschi. Gía thành phù hợp, hiệu quả an toàn 

thì quá tuyệt vời. Bạn yên tâm dùng. 

THUỐC BASCHI CAM CÓ dẫn đến TÁC 

DỤNG PHỤ KHÔNG ? 



Theo thống kê những phản hồi thực tế hơn 

20.000 nghìn khách hàng đang sử dụng Baschi 

giảm cân của Nhà Thuốc An Tâm trong 3 năm 

thông qua thì hoàn toàn chưa có khách hàng 

nào gây nên phản ứng phụ ảnh hưởng tới sức 

khỏe, chỉ có 2/10 người hơi cảm thấy nóng 

cũng như mệt khi sử dụng 1 -2 ngày đầu. 

Số còn lại hoàn toàn sử dụng rất êm và ko gây 

đau đầu chóng mặt..Chúng tôi khẳng định 

thuốc Baschi rất an toàn, giảm cân nhanh, giá 

thành phù hợp. 

Mua Baschi giảm cân chính hãng tại đâu ? 

Gía sản phẩm chính hãng thuốc Baschi cam là 

390/1hộp hiện trên thị trường có hàng GIẢ 



MẠO giá chỉ 100-200k, đa phần do các cá 

nhân không phải chuyên môn chuyên ngành 

bán thuốc, khá nhiều bạn bán quần áo giày 

dép cũng bán thuốc. 

Người dùng lúc mua thuốc giảm cân nên tìm 

hiểu chi tiết, công ty mình đang liên hệ mua 

hàng tên như thế nào, họ tại đâu, có kiến thức 

đầy đủ công ty không, tóm lại sẽ giảm tránh 

cho bạn mua phải hàng giả mạo. 

Những công ty bán thuốc giảm cân hiện tại tại 

Việt nam giới có duy nhất HỆ THỐNG 

CÔNG TY Nhà Thuốc An Tâm cam kết bán 

sản phẩm chính hãng nếu phát hiện ra hàng 

giả mạo đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. 



Để hiệu quả giảm cân tốt hơn gấp 2 lần khách 

hàng nên uống kết hợp Baschi với trà Detox 

giảm cân Six Herbs giá 160k dùng 14 ngày 

 



Cùng timg hiểu về uống thuốc giảm cân có 

ảnh hưởng gì không? 

Review Baschi giảm cân 

1. Chị Đỗ Thúy Hiền 32 tuổi hiện đang sống 

tại số 10 ngõ 180 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà 

Nội 

Chị Thúy hiền đang là nhân viên kinh doanh 

của Tập Đoàn FLC : Trước Tôi đã từng dùng 

thuốc giảm cân lishou, thuốc giảm cân áo 

đình, thuốc giảm cân Green Bean Mỹ đều 

không đạt được hiệu quả. 

Được sự tư vấn tận tình của dược sĩ Nhà 

Thuốc An Tâm tôi sử dụng 2 hộp giảm cân 



Baschi cam mẫu mới hộp giấy, giảm được tận 

8kg. Mừng quá vì mình có cơ địa khó giảm. 

Thuốc không dẫn đến tác dụng phụ hoặc rất 

khó chịu khi sử dụng. 

Thị trường cũng có khá nhiều loại baschi tuy 

nhiên tôi tin tưởng Hệ thống của Nhà Thuốc 

An Tâm mua hàng có hóa đơn nên yên tâm 

hơn. 

2. Chị Huỳnh Hải Minh Phương 28 Tuổi hiện 

đang sống tại 144 Cộng Hòa, P12, Tân Bình , 

HCM. 

Chị Minh Phương đang là Giảng Viên : Sau 

khi cũng đã tìm hiểu khá nhiều loại thuốc 



giảm cân trên thị trường, mình đã chọn thuốc 

Baschi cam. 

Trước đấy mình thừa khoảng 8-10kg, mình sử 

dụng liên tục hơn 2 tháng nay cũng giảm được 

7 ký rồi. Mình còn hay đi ăn đêm, liên hoan 

liên tục mà vẫn giảm cân tốt. Cam ơn Nhà 

Thuốc An Tâm đã tư vấn rõ ràng. 

3. Anh Hoàng Anh Tuấn 33 tuổi Đang sống 

tại Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai. 

Tôi béo từ khi mới lớn, thừa tận 20 kg. Tôi 

dùng được 1,5 hộp bây giờ cũng giảm được 

6kg. Nói chung thuốc ok ko gây tác dụng phụ 

hay mệt mỏi. 



4. Chị Hoàng Yến đang sống ở Quận Thanh 

Khê – TP Đà Nẵng 

Chị Hoàng Yến là Khách ruột đã sử dụng 

Thuốc Baschi Cam của Nhà Thuốc An Tâm từ 

năm 2013 tới nay. Chị Yến đã dùng từ thời 

mẫu cũ tới mẫu mới. 

Mới đây nhất sau lúc đi công tác 1 năm bên 

Pháp về, sống bên đó chị ăn uống hợp nên 

tăng cân lên rất nhiều. Chị yến sử dụng 

mẫu thuốc giảm mỡ bụng Baschi cam mới 

dùng mới 25 ngày giảm 6 kg. Chị khá hài 

lòng. 

NHÀ THUỐC AN TÂM cam kết hàng công 

ty – hàng chính hãng BASCHI. Đền Tiền gấp 

https://muathuocchinhhang.com/thuoc-giam-mo-bung-co-an-toan/


10 lần nếu quý khách hàng tìm ra Baschi giảm 

cân là hàng giả 

Giảm cân Baschi -phương pháp giảm cân An 

Toàn – Hiệu Quả – nhanh chóng cho mọi đối 

tượng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 

và nhận mức giá ưu đãi nhất khi mua hàng. 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/19028443/upload_00004011_1653637953860.pdf
https://vk.com/@songvuisongkhoe-thuc-gim-cn-baschi-l-g-a-ch-mua-u-v-gi-bn-bao-nhiu
https://ameblo.jp/phongkhamdakhoahoancau/entry-12735853943.html
http://trisuimaoga.jugem.jp/?eid=96
https://phongkhamphukhoa.pixnet.net/blog/post/221207379-thu%E1%BB%91c-gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-baschi-c%C3%B3-t%E1%BB%91t-kh%C3%B4ng?-t%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-&-c
http://sgm.controlminero.gob.ec/web/antamnhathuoc/home/-/blogs/thuoc-giam-can-baschi-co-tac-dung-gi-gia-bao-nhieu-mua-o-au-tot-?
http://phulo.socson.hanoi.gov.vn/web/nhathuocantam/home/-/blogs/thuoc-giam-can-baschi-co-tot-khong-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-tot-nhat-?
https://www.laonsw.net/web/nhathuocantam/home/-/blogs/thuoc-giam-can-baschi-lieu-dung-luu-y-huong-dan-su-dung-tac-dung-phu


• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

• thuốc giảm cân baschi 

 

https://datdanang.vn/question/thuoc-giam-can-baschi-co-tot-khong-gia-bao-nhieu-tien-mua-o-dau/
http://hamptonroadsghaco.org/question/giam-can-baschi-co-tot-khong-co-an-toan-khong-mua-o-dau/
https://www.ilvostrodentista.it/question/vien-baschi-cua-thai-lan-la-gi-co-tot-khong-mua-o-dau-chinh-hang/
https://antamnhathuoc.wixsite.com/blog/post/vi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-thu%E1%BB%91c-gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-baschi-c%C3%B3-t%E1%BB%91t-kh%C3%B4ng-d%C3%B9ng-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-t%E1%BB%91t
http://bvtamthan.benhvientamthan.danang.gov.vn/web/nhathuocantam/home/-/blogs/-review-thuoc-giam-can-baschi-co-thuc-su-tot-khong-gia-bao-nhieu-?
http://ap242.org/web/antamnhathuoc/home/-/blogs/%5b%C4%91anh-gia%5d-thuoc-giam-can-baschi-co-tac-dung-gi-cach-su-dung-gia-bao-nhieu?
https://haiquanhochiminh.vn/question/review-thuoc-giam-can-baschi-co-that-su-giam-3-5kg-sau-mot-thang
http://laichau.gov.vn/upload/2000066/20220901/thuoc-giam-can-baschi_a08b9.pdf
https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ContentFolder/ais/DVC_GiayTo/000.00.17.H02/2022-09-01/014838/thuoc-giam-can-baschi.pdf
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