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20+ Thuốc Giảm Cân An Toàn Và Hiệu Quả Chất Lượng. 

Đa số những người “thừa cân” sẽ thực hiện chế độ ăn uống 

khoa học kết hợp với tập gym đều đặn để sớm lấy lại vóc 

dáng. Nhưng, cách này không phải càng ngày càng ngày hai 

mà có được kết quả cụ thể. 

Nếu bạn không muốn bỏ khá nhiều thời gian tập luyện, không 

đủ kiên nhẫn thì vẫn còn có một cách đơn giản hơn đấy chính là 

dùng thuốc giảm cân. 

Vậy, trên thị trường hiện tại có những loại thuốc chuyên về giảm 

cân hiệu quả nào? Cùng với chúng tôi điểm mặt 20 loại thuốc 

giảm cân hàng đầu ngay Bên dưới bạn nhé! 

20+ Thuốc Giảm Cân An Toàn Uy Tín 

Nhất Năm 2022 

Thuốc giảm cân hiệu quả cấp tốc, an toàn 

Dùng thuốc giảm cân cấp tốc là lựa chọn của khá nhiều người 

thừa cân nặng. Về bản chất, các hợp chất có trong sản phẩm 

giảm cân cấp tốc sẽ làm tăng nhu cầu nạp nước. 

Đồng thời giảm nhu cầu ăn của mỗi người, từ đấy giúp quá trình 

giảm cân được nhanh và hiệu quả hơn. Dùng thuốc giảm cân cấp 

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


tốc phù hợp với người bị thừa cân tuy nhiên có tình trạng sức 

khỏe tốt. 

Thuốc giảm cân Baschi 

Kế tới là viên uống giảm cân Baschi, là thực phẩm chức năng có 

nguồn gốc từ đất nước Thái Lan. Baschi được chiết xuất từ 

100% nguyên liệu thiên nhiên, quy trình sản xuất hiện đại. 

Là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn đang đau đầu về cân nặng 

tăng không phanh của mình. 



Thuốc Giảm Cân An Toàn Uy Tín Nhất Năm 2022 

Cách sử dụng: 

Để đạt hiệu quả tốt nhất 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. 

https://muathuocchinhhang.com/baschi/


 Ngày nào quên có thể uống vào buổi trưa. 

 khi uống thuốc nên kiêng bia, rượu, cafe và trà (chè). 

 Vì nó làm mất tác dụng của thuốc. 

 Chỉ uống nước lọc là hàng đầu. 

 Giảm ăn tinh bột. Uống nước rất nhiều. 

✔ 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 

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 có là thuốc cũng như không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh. 

https://zalo.me/0886636631
tel:0886636631
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


Với việc sở hữu công thức độc đáo, Baschi mang đến nhiều 

công dụng vượt trội cho người dùng như: 

– Baschi giúp ngăn chặn tích lũy, hình thành mỡ thừa ở trong cơ 

thể. 

– Baschi giúp tăng cường trao đổi chất, đồng thời hỗ trợ chuyển 

hóa, đốt cháy mỡ thừa. 

– Baschi giúp giảm mỡ tại trong máu, đồng thời làm giảm nguy 

cơ bị một số bệnh về tim mạch. 

– Trong Baschi chứa hợp chất Collagen, giúp làn da của người 

dùng luôn được săn chắc, mịn màng. Phòng ngừa tình trạng lão 

hóa da và tránh mắc khô sần. 

– Baschi giúp ức chế cảm giác thèm ăn, người dùng luôn cảm 

giác no lâu hơn. Từ đấy, hạn chế quá trình hình thành mỡ thừa 

tại những vị trí tương đối khó giảm như: Bụng, bắp tay, bắp 

chân,…. 

– Baschi hỗ trợ loại bỏ tạp chất dẫn tới hại cơ thể, đồng thời 

giảm thiểu lượng cholesterol cũng như điều hòa lượng đường có 

trong máu. 

– Baschi phù hợp với rất nhiều đối tượng không giống nhau 

như: Người đủ 18 tuổi trở lên, người bị béo phì, người hay mệt 

mỏi với cân nặng quá lớn của mình. 

Viên sủi giảm cân Keto Guru 



 

Viên sủi giảm cân Keto Guru 

Vui sủi giảm cân Keto Guru có xuất xứ từ Nga, sản phẩm này đã 

được Bộ Y tế Việt nam giới kiểm định chặt chẽ trước lúc được 

bán trên thị trường. Ketoguru là sản phẩm có các thành phần 

nguyên liệu 100% tự nhiên. Phức hợp có trong Ketoguru giúp 

người dùng giảm đến 15kg trong vòng 1 tháng. 

Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của viên sủi giảm cân Keto 

Guru mà bạn có thể tham khảo: 

 – Kento Guru giúp giảm tối đa lượng tinh bột cơ thể hấp 

thụ. 

 – Kento Guru hỗ trợ duy trì số lượng đường huyết ở 

trong cơ thể một cách ổn định. 

 – Kento Guru hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa tại trong cơ thể 

một cách mau chóng, hiệu quả. 

 – Kento Guru giảm thiểu tối đa tình trạng thấy đói khi 

đến bữa. Song song, giảm thiểu cảm giác thèm ăn cũng 

như phòng tránh mỏi mệt. 

Viên sủi giảm cân Juicy Slim 

Viên sủi giảm cân Juicy Slim 

thuốc giảm cân Thái Lan Juicy Slim do công ty cổ phần dược 

Fresh Life sản xuất. Juicy Slim được chiết xuất dưới dạng viên 

sủi nên dễ dàng sử dụng cũng như khả năng hấp thụ vào cơ thể 

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


kịp thời. Từ đó, cơ thể mau chóng tiếp nhận được tác động trực 

tiếp về viên thuốc giảm cân Juicy Slim. 

Công dụng của viên sủi giảm cân Juicy Slim đã được kiểm 

chứng chặt chẽ cũng như được nhiều người sử dụng tin tưởng sử 

dụng. Cụ thể: 

 – Juicy Slim hỗ trợ bổ sung dưỡng chất, vitamin đảm bảo 

duy trì sức khỏe được ổn định trong suốt quá trình giảm 

cân. 

 – Juicy Slim giúp phân tách, đốt cháy mỡ thừa tích tụ tại 

vùng da bắp tay, bụng, bắp đùi,…. 

 – Chất Chitosan có trong viên sủi giảm cân hỗ trợ người 

dùng không mắc đói lúc tới bữa. Hạn chế cảm giác thèm 

ngăn, song song ngăn ngừa quá trình hấp thụ chất béo dư 

thừa. 

 – Juicy Slim hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả cũng như 

nhanh nhất. Điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa ổn định hơn 

nhờ Glucomannan. 

Viên sủi giảm cân Keto Slim 

 

Thuốc giảm cân Keto Slim 

Nhắc tới thuốc giảm cân cấp tốc hiệu quả, an toàn chẳng thể bỏ 

thông qua viên sủi giảm cân Keto Slim. Keto Slim do công ty cổ 

phần dược phẩm Santex sản xuất. 



Đây là thuốc giảm cân dành riêng cho người có mong muốn 

giảm cân cũng như đang thực hiện chế độ Keto Diet hoặc 

Ketogenic. 

Sau đây là một số công dụng vượt trội mà viên sủi giảm cân 

Keto Slim mang lại: 

 – Keto Slim thúc đẩy cơ thể người sử dụng rơi vào trạng 

thái Ketosis một cách mau chóng. 

 – Keto Slim tăng cường tạo ra các Ketone giúp xử lý tế 

bào mỡ. 

 – Keto Slim giúp đốt cháy mỡ dư thừa ở trong cơ thể. 

Song song ngăn ngừa quá trình chuyển hóa của Carbs 

sang chất béo. 

 – Keto Slim thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ 

thể được duy trì ở mức ổn định trong suốt quá trình giảm 

cân. 

 – Keto Slim hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan, mang lại 

giấc ngủ ngon cũng như sâu hơn. 

Thuốc Enzylim hỗ trợ giảm cân 

Viên uống giảm cân Enzylim được nghiên cứu, sản xuất bởi 

công ty dược mỹ phẩm Đắc Tín. Sản phẩm này được sản xuất 

trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được Bộ Y tế cấp giấy phép 

lưu hành toàn quốc. 

Enzylim đem tới cho người thừa cân nặng, người muốn giảm 

béo với khá nhiều công dụng vượt trội sau: 



 – Viên uống giảm cân Enzylim tạo cảm giác no bụng, 

người sử dụng không còn cảm giác thèm ăn. 

 – Enzylim có các thành phần đặc biệt hỗ trợ hấp thụ 

những lớp mỡ thừa trong cơ thể. Từ đấy, đào thải chúng 

ra ngoài. 

 – Enzylim chứa hợp chất flavonoid có tác dụng thanh 

lọc, làm sạch cơ thể, chống oxy hóa cũng như đồng thời 

đào thải chất độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người ra ngoài. Từ đó, giúp làn da người sử dụng luôn 

tươi trẻ, căng tràn sức sống. 

Thuốc giảm cân Diet Smart 

Viên uống giảm cân Diet Smart được điều chế ở dạng viên 

uống, chúng có khả năng đốt cháy mỡ thừa và giảm cân nhanh 

chóng, an toàn. Diet Smart bao gồm 2 lọ, một lọ có tác dụng 

giảm cân đốt mỡ, một lọ có tác dụng giảm mỡ ở trong máu. 

Diet Smart được công ty dược phẩm và thương mại Phương 

Đông sản xuất. Được phân phối chính thức từ công ty New 

Zealand Direct. Diet Smart được chiết xuất hoàn toàn từ tự 

nhiên, mang tới rất nhiều công dụng tuyệt vời cho người dùng 

như: 

 – Diet Smart có khả năng đốt cháy mỡ thừa, song song 

chuyển hóa thành năng lượng. 

 – Diet Smart hỗ trợ phụ nữ sau sinh nhanh chóng lấy lại 

được vóc dáng thì con gái. 

 – Diet Smart giúp quá trình đào thải chất béo dư thừa ở 

trong cơ thể ra ngoài theo đường tiểu tiện. 



 – Diet Smart giúp giải độc, thanh lọc cơ thể cũng như 

nâng cao tình trạng sức khỏe cho người dùng. 

 – Diet Smart giúp giảm mỡ máu, ổn định sức khỏe cũng 

như ngăn ngừa tim mạch. 

 – Diet Smart hỗ trợ giảm mỡ nhanh ở các vùng như: 

Bụng, bắp đùi, bắp tay,…. 

Thuốc giảm cân Slim Herbal 

Viên uống giảm cân Slim Herbal do công ty dược phẩm thương 

mại Phương Đông sản xuất. Sản phẩm này được chiết xuất từ 

nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, đem lại hiệu quả giảm cân tối 

đa. Cụ thể: 

 – Slim Herbal hỗ trợ giảm cân kịp thời, an toàn và không 

gây mất nước cho người dùng. 

 – Slim Herbal giúp chuyển hóa chất và đốt cháy chất béo, 

hạn chế tối đa tình trạng cơ thể hấp thụ thêm chất béo. 

 – hạn chế cơn thèm ăn của cơ thể. Đồng thời tăng cường 

sự tập trung và tỉnh táo làm việc mỗi ngày. 

 – Slim Herbal còn có công dụng làm giảm lượng 

cholesterol, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. 

 – Slim Herbal hỗ trợ làm đều màu những ở vùng da sau 

quá trình giảm cân thành công. 

Nếu bạn thích sử dụng cách giảm cân có nguồn gốc từ Mỹ, bạn 

nên tham khảo các sản phẩm Sau đây. tư thế quan hệ để giảm 

mỡ bụng. Bởi những loại thuốc giảm cân này đã được những 

chuyên gia cũng như người sử dụng đánh giá cao về tính hiệu 

quả và chất lượng. Cụ thể: 

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


Thuốc giảm cân Lic 

 

Thuốc giảm cân Lic 

Lic được xem là bước đột phá mới từ công nghệ thuốc giảm cân 

của nước Mỹ. Sản phẩm này nổi bật với chức năng giảm cân 

nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho các bạn đang mất kiểm soát 

về cân nặng. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của thuốc giảm 

cân Lic mà bạn không nên bỏ qua: 

 – Lic giúp người dùng kiểm soát cân nặng hiệu quả và 

đảm bảo an toàn. 

 – Lic hỗ trợ cải thiện số đo ở các ở vùng bụng, đùi và eo 

trong vòng 2-8 tuần. 

 – Lic phù hợp với người muốn giữ dáng cũng như nghĩ 

rằng sợ mập. Những thành phần có trong Lic sẽ kìm hãm 



quá trình sinh sôi và phát triển của tế bào mỡ mới. Đốt 

cháy chất béo nhanh, hiệu quả. 

 – Lic còn có tác tác giải độc, thanh nhiệt, thanh lọc cơ 

thể. Đồng thời, hỗ trợ giảm vết nhăn, vết chân chim cũng 

như phòng tránh tình trạng lão hóa da. 

 – Lic ngăn ngừa một số bệnh mãn tính do béo phì dẫn 

đến như: Đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, ung 

thư, hô hấp, rối loạn nội tiết,…. 

7 Day Slim – Giảm cân chuẩn Mỹ 

 



Viên uống giảm cân 7 Day Slim hoạt động tùy thuộc vào 3 cơ 

chế tác động là: hỗ trợ cơ thể giải phóng năng lượng, tạo cảm 

giác không đói và ngăn ngừa liên kết mỡ thừa hình thành. Cụ 

thể: 

– các thành phần có trong 7 Day Slim thực hiện nhiệm vụ hạn 

chế quá trình hoạt động của liên kết mỡ thừa ở bên trong cơ thể. 

Từ đó, khiến cho các liên kết này không hình thành cũng như 

chẳng thể liên kết với nhau. Do vậy, mỡ thừa sẽ rất khó để tích 

tụ trở lại nếu dùng sản phẩm này. 

– các Enzym vỏ bưởi có công dụng ức chế, phá vỡ liên kết mỡ 

thừa một cách tự nhiên. Từ đấy, số cân nặng sẽ được giảm đi 

đáng kể. 

– 7 Day Slim tạo cảm giác no cho người sử dụng giảm mỡ 

bụng. Người sử dụng sẽ không còn cảm giác thèm ăn. Quá trình 

dung nạp lượng calo được hạn chế hơn, quá trình giảm mỡ bụng 

được diễn ra mau chóng cũng như hiệu quả. 

Thuốc giảm cân Best Slim 

Thuốc giảm cân Best Slim do tập đoàn Hoa Kỳ CTV Best Group 

sản xuất. Sản phẩm được nghiên cứu thử nghiệm, trải thông qua 

quá trình quản lý kiểm định chặt chẽ. 

Viên uống giảm cân Best Slim đã được Bộ Y tế Việt nam giới 

cấp giấy phép lưu hành hành, đồng thời được dán tem chống giả 

từ Bộ Công An. Bên dưới là một số ưu điểm nổi bật của viên 

uống giảm cân Best Slim mà bạn nên tham khảo: 

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


 – Best Slim hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa tại các ở tại vùng mỡ 

cứng như: Bụng, bắp tay, bắp đùi,… 

 – Best Slim làm mịn đường ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa, 

giảm stress, thúc đẩy thông tiểu, đào thảo độc tố ra ngoài. 

Từ đấy làm tăng tính hiệu quả của quá trình trao đổi chất. 

 – Best Slim giúp giảm tối đa cảm giác thèm ngăn, ngăn 

chặn quá trình hấp thụ thêm chất béo và mỡ thừa vào cơ 

thể. 

 – Best Slim hỗ trợ giảm lượng cholesterol có trong máu, 

giúp máu được lưu thông dễ dàng hơn. 

 – Best Slim không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn góp 

phần làm đen mượt tóc và làm đẹp da. 

Đọc thêm: thuốc giảm cân hàng đầu 

Thuốc giảm cân Super Diet 

Viên uống giảm cân Super Diet được nhập khẩu chính hãng tại 

Mỹ, do công ty Posh Medica International Co.,Ltd sản xuất. Sản 

phẩm giảm cân này được các bác sĩ đánh giá cao về tính hiệu 

quả. 

Super Diet được Y học Quốc tế công nhận là sản phẩm giảm cân 

an toàn cho người sử dụng. Hỗ trợ tốt trong quá trình loại bỏ mỡ 

thừa, kiên trì sử dụng trong vòng 1-2 tháng là sẽ cảm nhận được 

sự thay đổi về cân nặng lẫn vóc dáng cơ thể. Cụ thể: 

 – giúp quá trình đốt cháy mỡ thừa gấp 3 lần so với tập 

luyện bình thường. 

 – Làm săn chắc tại vùng da bị chảy xệ cũng như mắc 

chùng do mỡ thừa. 



 – Tạo cảm giác no, không thấy đói, không thèm ăn bất cứ 

thứ gì. Nhờ đấy, giảm thiểu tối đa lượng thức ăn và chất 

béo nạp vào cơ thể. 

 – Super Diet còn có công dụng bổ sung vitamin cho cơ 

thể người dùng như: Vitamin C, vitamin E, 

collagen,….giúp làn da luôn tươi tắn, tràn đầy sức sống. 

 – Super Diet không để lại những tác dụng phụ như: mắc 

giảm huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi. 

Thuốc giảm cân Green Coffee Bean 

 



Thuốc giảm cân Green Coffee Bean 

Green Coffee Bean là thực phẩm chức năng có tác dụng giúp 

giảm cân hiệu quả trên thị trường Việt nam giới khá nhiều năm 

trở lại đây. Sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng từ Best 

Share (Mỹ). Green Coffee Bean được chiết xuất từ các bài thuốc 

y học, có tác dụng chính sau: 

 – Kích thích lên tim mạch và vỏ não, xua tan căng thẳng, 

mệt mỏi, giúp tập trung tinh thần hơn. 

 – Chất acid chlorogenic có trong sản phẩm giúp giảm quá 

trình hấp thu carbonhydrat qua đường tiêu hóa. Nhờ đấy, 

quá trình ăn tinh bột, chất béo sẽ không thể nào hấp thụ 

nhiều vào cơ thể. 

 – Green Coffee Bean hỗ trợ giảm tối đa dự trữ mỡ ở 

trong gan, ngăn ngừa quá trình hấp thụ mỡ. Đồng thời cải 

thiện chức năng hoạt động của hormone adiponectin. 

 – Green Coffee Bean hỗ trợ chuyển hóa tế bào mỡ thành 

năng lượng, giảm mỡ có trong máu cùng các cơ quan 

khác. 

 – Green Coffee Bean giúp cải thiện chuyển hóa Glucose 

và cân bằng huyết áp ổn định. Sản phẩm này còn có hiệu 

quả đối với người cao huyết áp và mắc bệnh tiểu đường. 

Thuốc giảm cân Green Tea 

 

Thuốc giảm cân Green Tea 



Green Tea cũng là viên uống giảm cân có nguồn gốc từ Mỹ 

được đánh giá cao trên thị trường hiện tại. Bên dưới là một số 

công dụng tuyệt vời của thuốc giảm cân Green Tea: 

 – giúp thanh lọc cơ thể, đào thải các độc tố ra khỏi cơ 

thể, giúp tăng cường sức đề kháng. 

 – Green Tea hỗ trợ giảm khả năng hấp thụ chất béo của 

cơ thể. Song song, tăng cường đốt cháy lượng calo nhằm 

hạn chế quá trình tích tụ mỡ thừa tại trong cơ thể. 

 – Green Tea hỗ trợ giảm cơn thèm ăn một cách kịp thời, 

tránh hiện tượng thu nạp thêm các thực phẩm khác. 

 – Green Tea còn có tác dụng phòng chống những bệnh về 

ung ung thư tuyến tụy, ung thư vú, bang quang. Phòng 

tránh những căn bệnh gây ra hại cho cơ thể, kiểm soát 

được tình hình sức khỏe toàn diện. 

 – Green Tea cũng có tác dụng tăng khả năng lão hóa da, 

khiến cho làn da đẹp, rạng ngời sức sống. 

Thị trường thuốc giảm cân có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước 

Thái Lan trong mấy năm trở lại đây cũng HOT không kém so 

với Mỹ. Dưới đây là một số thuốc giảm cân Thái Lan được 

khách hàng đánh giá cao về tính hiệu quả cũng như an toàn. 

Xem thêm: giảm cân ở nhà cho học sinh 

Thuốc giảm cân Lishou 

Lishou là thực phẩm chức năng có công dụng làm giảm cân tại 

người béo phì, người thừa cân. Song song duy trì cân nặng đối 

với các người có tình trạng sức khỏe cân đối. 



Sản phẩm được sản xuất ở Thái lan, thuộc bản quyền Baian 

HongKong cũng như được nhập khẩu chính ngạch vào Việt 

nam. Một số tác dụng nổi bật của thuốc giảm cân Lishou mà bạn 

không nên bỏ qua: 

– Sản phẩm có sự kết hợp giữa mướp đắng, lá sen, phục linh, hỗ 

trợ đánh bay mỡ thừa cứng đầu. Đồng thời, tăng cường quá trình 

chuyển hóa lipid ở những mô mỡ ở bắp tay, đùi, bắp chân. Kịp 

thời trả lại vóc dáng thon gọn cho cơ thể. 

– Lishou tăng cường trao đổi chất cho cơ thể mặc dù vậy không 

dẫn đến cảm giác thèm ăn. Cơ thể chỉ sử dụng nguồn năng 

lượng dự trữ là các mô mỡ. Nhờ đấy, cân nặng của người sử 

dụng sẽ bắt đầu giảm cũng như được duy trì. 

– Lishou phù hợp với người làm văn phòng, ít vận động. Ức chế 

cảm giác thèm ăn, nhờ đấy kiểm soát được nguồn năng lượng 

dẫn vào cơ thể một cách dễ dàng. 

Viêm giảm cân Rich Slim 



 

Thuốc giảm cân Rich Slim 

Kế đến là viên uống giảm cân Rich Slim, được sản phẩm trên 

dây chuyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm này có nguyên liệu 

đặc biệt lựa chọn từ cây trồng đặc biệt YunNan đạt tiêu chuẩn 

GMP quốc tế. Một số công dụng tuyệt vời của viên uống giảm 

cân Rich Slim như sau: 

 – Rich Slim làm giác cảm giác đói hoặc tiêu hao mỡ 

được tích tụ lâu ngày thông qua hoạt động bài tiết. 

 – Rich Slim giúp đốt cháy chất béo, thanh lọc gan cũng 

như đốt cháy mỡ thừa ở trong cơ thể. 

 – Rich Slim giúp giảm thiểu tối đa quá trình hấp thụ chất 

dinh dưỡng không quan trọng như chất béo. 

 – hạn chế tối đa hiện tượng mệt mỏi, chóng mặt sau lúc 

uống thuốc giảm cân Rich Slim. 



Thuốc giảm cân Yanhee 

 

Thuốc giảm cân Yanhee 

Thuốc giảm cân Yanhee cũng là sản phẩm giảm cân nổi tiếng 

của Thái lan. Dù đã xuất hiện thời gian khá lâu trên thị trường 

Việt nam giới tuy vậy độ hot của loại thuốc này chưa bao giờ hạ 

nhiệt. trà giảm cân. Một số công dụng nổi bật của viên uống 

giảm cân Yanhee có thể kể tới như: 

 – Yanhee giúp quá trình đốt mỡ thừa, giải phóng lượng 

mỡ dư thừa hỗ trợ người dùng giảm cân kịp thời, đảm 

bảo an toàn mà không cần tập thể dụng. 

 – Yanhee không dẫn tới tác dụng phụ, không gây mệt 

mỏi, chán ăn. 

 – Yanhee không dẫn tới tăng cân trở lại sau khi người 

dùng ngừng uống thuốc. 

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


 – Yanhee có quá trình hoạt động tương ứng với 4 giai 

đoạn giảm cân cụ thể: Khởi động, đốt mỡ, đào thải cũng 

như săn chắc. 

Thuốc giảm cân Lida 

 

Thuốc giảm cân Lida 

cuối cùng là thuốc giảm cân Lida, được sản xuất từ nhà máy 

GMP FDA năm 2011. Sản phẩm này lúc về Việt nam giới được 

kiểm định chặt chẽ, được rất nhiều người Việt đón nhận bởi 

Lida sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội sau: 



 – Sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược quý 

hiếm, có khả năng giảm cân tốt như: Phục linh, hồ điệp, 

xà lộc, quyết minh tử, cỏ linh lăng hoa tím, lá sen,…. 

 – Lida giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đồng 

thời, ngăn chặn quá trình chuyển hóa năng lượng thành 

chất béo. 

 – Viên uống giảm cân Lida có khả năng làm sạch ruột 

cũng như đảo thải độc tố cho cơ thể. 

 – Lida tạo cảm giác no lâu cho người dùng, từ đó giúp họ 

kiểm soát được cân nặng của mình một cách dễ dàng 

hơn. 

Nhắc tới thương hiệu thuốc cân hiệu quả trên thị trường chắc 

hẳn chẳng thể bỏ thông qua thuốc giảm cân Thái Lan. Vậy, trên 

thị trường hiện nay có các loại thuốc giảm cân có nguồn gốc từ 

Thái Lan hiệu quả? Cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay bạn nhé! 

Túi Viên Uống Giảm Cân Enzyme 

Túi viên uống giảm cân Enzyme được chiết xuất từ enzyme của 

108 loài thực vật lên men trong khoảng thời gian 1000 ngày. 

Thành phần chính có trong sản phẩm là đậu tây trắng, giúp giúp 

quá trình giảm và kiểm soát cân nặng cực kỳ tốt. 

Bên cạnh đó, Enzyme còn chứa một số thành phần nguyên liệu 

khác như: Bột trà xanh, chiết xuất bột lá sen, axit alpha lipoic, 

vitamin B, muối fumarat,….Giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hệ tạp 

khuẩn đường ruột được khỏe mạnh hơn. Kích thích quá trình 

trao đổi chất trong cơ thể, cơ thể người dùng không tích tụ mỡ 

thừa nhờ đó cân nặng được giảm đi hiệu quả. 



Viên uống giảm cân Enzyme còn có công dụng đốt cháy 

carbohydrate và calo. Hạn chế tối đa tình trạng cơ thể tích tụ mỡ 

thừa. Song song thanh lọc cơ thể cũng như tăng cường sức đề 

kháng cho người sử dụng. 

Thuốc giảm cân Deru Deru 

Thuốc giảm cân Deru Deru 

Tiếp theo là thuốc giảm cân Deru Deru của Thái Lan, do 

Minami sản xuất. Deru Deru có công dụng giải độc và bài tiết 

mỡ thừa tích tụ tại trong cơ thể dài ngày. 

Song song, cải thiện chức năng tiêu hóa, phòng tránh những 

bệnh nguy hiểm về táo bón, huyết áp, tim mạch, gan nhiễm mỡ, 

máu nhiễm mỡ,….Cụ thể: 

 – Lô hội có trong Deru Deru hỗ trợ loại bỏ độc tố gan, 

thanh nhiệt, cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đấy, chiết 

xuất lô hội còn làm đẹp da, làn da luôn hồng hào, khỏe 

mạnh. 

 – Galactooligosaccharide là vi khuẩn có ích cho đường 

ruột, hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết. Song song loại 

bỏ các chất dẫn tới béo tại trong cơ thể. 

 – Bột giấm trong Deru Deru hỗ trợ thanh lọc máu, đẩy 

chất thải ra ngoài cơ thể. Song song, hạ đường huyết và 

kiểm soát lượng chất béo cũng như protein. Từ đấy, hỗ 

trợ người dùng kiểm soát được cân nặng trong cơ thể. 

 – các vitamin có trong Deru Deru tốt cho máu cũng như 

não, bảo vệ tim mạch, đào thải chất độc cũng như tăng 

cường cơ bắp. 



 – Chiết xuất từ vỏ quýt, cam có công dụng tiêu độc gan, 

khử trùng, cải thiện giấc ngủ. Bên cạnh đấy, còn giúp 

giảm lượng cholesterol xấu tích tụ trong cơ thể lâu ngày. 

Bên dưới là một số loại thuốc giảm cân hiệu quả, giá rẻ, phù hợp 

với túi tiền của nhiều người tiêu dùng trên thị trường hiện nay. 

Sữa giảm Cân Hera Slimfit Hộp 100gr 

Sữa giảm cân Hera Slimfit được chế tạo với công thức tối ưu về 

đường, đạm cũng như béo. Nhờ đó, giúp cân bằng năng lượng, 

kiểm soát được cân nặng hiệu quả. Sản phẩm này còn được sử 

dụng để thay thế bữa ăn cho các bạn thực hiện chế độ ăn kiêng 

giảm cân. 

Sữa giảm cân Hera Slimfit cung cấp đa dạng chất xơ, vitamin và 

khoáng chất. Mang lại rất nhiều công dụng vượt trội như: 

 – Không gây ra cảm giác choáng váng, mệt mỏi hay khát 

nước. 

 – Tăng cường chuyển hóa mỡ thừa bằng cách bổ sung 

khoáng chất cũng như vitamin. Cơ thể lúc đấy sẽ “rút 

mỡ” ra để nạp vitamin cũng như khoáng chất. Nhờ đấy, 

mang đến cơ thể săn chắc cũng như cân đối nhất cho 

người dùng. 

 – khi ngừng uống sữa Hera Slimfit, cơ thể của người sử 

dụng sẽ tiếp tục duy trì giảm cân trong vòng 2 tháng 

trước khi đi vào ổn định cân nặng. 

Giảm cân Cenly 15 viên và 30 viên 



 

Thuốc giảm cân gia truyền Cenly 

Giảm cân Cenly 15 viên cũng như 30 viên là sản phẩm tiếp nối 

thành công của Cenly Vip, do công ty Cenly Organic sản xuất. 

Sản phẩm giảm cân Cenly 15 viên và 35 viên có công dụng vượt 

trội trong quá trình giảm cân sau: 

 – Cenly 15 giúp kiểm soát cân nặng, song song giảm quá 

trình tích tụ mỡ thừa tại trong cơ thể con người. 

 – Cenly giúp quá trình giảm mỡ máu, đồng thời ngăn 

ngăn bệnh liên quan tới tim mạch và xơ vữa động mạch. 



 – Cenly giúp tăng cường quá trình đào thải độc tố, hỗ trợ 

thanh lọc gan cũng như tương trợ giảm bệnh gan nhiễm 

mỡ. 

 – Cenly hỗ trợ cải thiện số đo những ở vùng mỡ cứng 

đầu, đặc biệt là tại vùng bụng. 

Thuốc giảm cân đông y x3 Mộc Linh 

Đây là sản phẩm thuốc giảm cân do công ty TNHH Cảnh Anh 

Organic sản xuất. Mộc Linh X3 lúc tung ra thị trường đã thu hút 

được đông đảo sự quan tâm của người tiêu sử dụng. 

Sản phẩm được chiết xuất từ 100% thành phần tự nhiên, không 

dẫn đến tác dụng phụ cũng như đảm bảo an toàn cho người sử 

dụng. 

Sau đây là một số ưu điểm nổi bật của thuốc đông y giảm cân 

Mộc Linh X3 mà bạn không nên bỏ qua: 

 – Thuốc có tác dụng đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả tại 

các ở vùng cứng đầu như: Chân, bụng, bắp chân, bắp 

tay,…. Giúp cơ thể thể mau chóng lấy lại được vóc dáng. 

 – Kiên trì dùng trong 1 tháng sẽ giảm được tối đa từ 6-

8kg phụ thuộc theo mỗi cơ địa nhất định. 

 – Thuốc Mộc Linh X3 còn có tác dụng giảm tích tụ, tăng 

ly mỡ trắng. Không dẫn tới tác dụng phụ như: Mất ngủ, 

nổi mụn cũng như nóng tại trong người. 

 – ngoài ra, thuốc Mộc Linh X3 còn có tác dụng thanh lọc 

cơ thể, thanh nhiệt giải độc. 

Xem bài tương tự: giảm 3kg trong 1 tuần 



Vip Cenly – Thảo mộc dành cho cơ địa rất khó giảm, nhờn 

thuốc 

Thuốc giảm cân hiệu quả giá rẻ tiếp theo mà chúng tôi muốn 

chia sẻ cho những bạn tham khảo đấy chính là thảo mộc Vip 

Cenly. Sản phẩm Cenly Vip được chiết xuất từ 100% thành phần 

tự nhiên, có công dụng: 

 – giúp hạ mỡ máu cũng như giúp tan mỡ thừa hiệu quả. 

 – Trong Vip Cenly có thành phần chè vằng giúp giảm mỡ 

thừa tại trong cơ thể, hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện chức 

năng của gan. 

 – Chiết xuất lá sen có trong thảo mộc Vip Cenly còn có 

công dụng giảm mỡ máu và tăng cường đào thải mỡ thừa 

ra khỏi cơ thể nhanh chóng. 

 – Bên cạnh đấy, trong Vip Cenly còn có những thành 

phần khác như: Nhân sâm, sơn trà, trần bì, tinh bưởi,…. 

Hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường thể trạng cũng như 

giảm tích tụ chất béo ở trong gan cũng như giảm nồng độ 

cholesterol có trong máu. 

Uống thuốc giảm cân có hại không? 

Để có được câu trả lời chính xác uống thuốc giảm cân có hại 

hoặc không, bạn cần phải nắm rõ loại thuốc bản thân đang dùng 

là gì? Bởi thực tế, trên thị trường có nhiều sản phẩm thuốc giảm 

cân không nguồn gốc xuất xứ cụ thể, không an toàn, dẫn đến 

ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. 

tuy vậy, nếu bạn chọn được sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc 

xuất xứ chi tiết thì sẽ có được khá nhiều ưu điểm nổi bật sau: 



 – Bạn không phải mất rất nhiều thời gian để giảm cân. 

Mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra vài giây để uống thuốc, kết 

hợp với 15 phút vận động thể thao để có được hiệu quả 

rõ rệt. 

 – Thuốc giảm cân trên thị trường có rất nhiều loại, phù 

hợp với đông đảo túi tiến của rất nhiều người. 

 – Tính tiện lợi cao, người sử dụng có thể sử dụng tại mọi 

lúc mọi nơi kể cả lúc đi làm hoặc đi du lịch. 

 

Nếu bạn chọn được sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ 

cụ thể thì sẽ có được khá nhiều ưu điểm nổi 

✔ 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 

https://zalo.me/0886636631
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

Cách uống thuốc giảm cân đúng cách 

Thuốc giảm cân có hại hoặc không còn có dựa vào cách uống 

thuốc của mỗi người. Thường trên bao bì của mỗi sản phẩm sẽ 

có hướng dẫn rõ ràng về thời gian và liều lượng uống để người 

sử dụng tuân thủ theo. 

Hầu hết những loại thuốc giảm cân đều phát huy được hiệu quả 

cao lúc uống vào buổi sáng. Do đó, bạn nên chọn uống thuốc 

giảm cân trước khi ăn sáng 15-30 phút. Đối với bạn có tiền sử về 

bệnh dạ dày, nên ăn sau bữa sáng 15-30 phút. 

các bác sĩ khuyên bạn không nên uống thuốc giảm cân vào buổi 

tối bởi nó gây ra ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Dẫn tới cho 

bạn cảm giác mệt mỏi, tương đối khó ngủ cũng như có thể gây 

ra suy kiệt. 

Bên cạnh uống thuốc, bạn cần phải kết hợp với tập luyện thể dục 

mỗi ngày. Đồng thời phải lên chế độ ăn uống khoa học. Dĩ nhiên 

không có nhịn ăn để giảm cân. Bạn nên ăn uống đủ bữa, đủ chất 

dinh dưỡng, chia khẩu phần ăn nhỏ ra, thêm nhiều rau, giảm 

chất tinh bột. 

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ xong các loại thuốc giảm cân hiệu 

quả cũng như an toàn cho những bạn tham khảo. Hy vọng những 

kiến thức trên sẽ là gợi ý thú vị cho những bạn tham khảo. Chúc 

những bạn giảm cân thành công. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ 

tel:0886636631
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

