15+ Thuốc Tăng Cân Tốt Nhất Được Ưu
Chuộng Nhất Số 1 Thế Giới
15+ Thuốc Tăng Cân Giá Rẻ An Toàn Tốt Nhất Hiện Nay
Dùng Phổ Biến. Thuốc tăng cân được thống kê là một trong
các từ khóa có nhiều lượt tìm kiếm nhất ở mọi độ tuổi.
Từ những bạn học sinh sinh viên cho tới những đối tượng trung
niên cũng tìm kiếm loại thuốc này. Mặc dù vậy hiện tại trên thị
trường có quá nhiều loại thuốc tăng cân khiên bạn rất băn khoăn,
chưa kể tới thuốc giả tràn lan.
Bạn không biết liệu rằng thuốc tăng cân bạn đang sử dụng có
thực sự tốt hoặc không? Địa chỉ nào bán thuốc tăng cân an toàn?
Dưới đây là Top 15 thuốc tăng cân tốt nhất hiện nay được mọi
người tin dùng nhất, tất cả những kiến thức mà bạn cần biết đều
được tổng hợp đầy đủ.

15+ Thuốc Tăng Cân Hiệu Quả An Toàn
Hàng Triệu Người Dùng Không Tích Nước
Thuốc tăng cân Wisdom Weight tốt nhất thế giới
Thuốc tăng cân Wisdom Weight xuất xứ từ Công ty Nutra
Manufacturing Inc Indonexia có tác dụng bổ sung các vitamin
cũng như nhóm protein hỗ trợ cơ thể tăng cân hiệu quả hơn, tăng
cường sức khỏe trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Thuốc tăng cân Wisdom Weight tốt nhất thế giới
Thành phần chính:





Vitamin K: 0.5 mg
Vitamin C: 0.5 mg
Protein: 350 mg
Liquid Soyblecethin: 45 mg

Công dụng thuốc tăng cân Wisdom Weight:





Cải thiện cân nặng của bạn hiệu quả
Tăng cường tình trạng sức khỏe của cơ thể cũng như
nâng cao sức khỏe.
Cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng







Đối với nam giới: Thân hình cảng thêm chắc khỏe, tăng
vẻ nam tính hơn, tăng chức năng sinh lý, tăng cường cơ
bắp rất phù hợp với người tập thể hình.
Đối với nữ giới: giúp có thân hình cân đối hơn, da đẹp và
sáng hơn mỗi ngày. Kích thích sản sinh collagen giúp da
bạn sẽ căng mịn cũng như hết nếp nhăn.
thuốc tăng cân Wisdom Weight hiệu quả sẽ hỗ trợ bạn
ăn ngon hơn, hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng đi vào
cơ thể từ đấy bạn sẽ có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

✔ Giá thuốc tăng cân Wisdom Weight:
➤ 1 Hộp Wisdom Weight giá: 300.000đ.
➤ 2 Hộp Wisdom Weight 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
Kết quả sau lúc dùng thuốc tăng cân Wisdom Weight:






Bạn sẽ có cảm giác thèm ăn và có một giấc ngủ sâu hơn
5 ngày
Cân nặng cơ thể bắt đầu tăng sau 1 tuần sử dụng
Chất dinh dưỡng sẽ được hấp thu tối đa, ngủ sâu giấc, ăn
ngon miệng hơn cũng như trong thời gian dùng. Vẫn tăng
cân đều sau 50 ngày sử dụng

Thuốc tăng cân Tamino
Thuốc tăng cân Tamino là sản phẩm tăng cân thứ nhất tại Việt
nam giới với sự kết hợp giữa hai nền y học Đông cũng như Tây
Y, thuốc có chứa thành phần Whey Protein giúp tăng cường
protein, Digezyme giúp những người gầy lâu năm bị chán ăn
hay mất ngủ, các người có mong muốn cải thiện cân nặng.
Bên ngoài ra với các thành phần 100% làm từ thiên nhiên hỗ trợ
cho cơ thể tăng cân một cách tự nhiên nhất.
Thành phần:
Thuốc tăng cân Tamino được chiết xuất từ những thành phần tự
nhiên hoàn toàn an toàn như: Whey Protein Concentrate
(Premium Protein- Nhập Mỹ), Soy protein isolated, L- Lysine
HCL, Chiết xuất lạc tiên, Tâm sen, Cao khô nhân trần, LThreonin, L-Arginine HCL, Digezyme

Thuốc tăng cân Tamino tốt nhất hiện nay
Công dụng
cách tăng cân. Tamino hỗ trợ cơ thể tổng hợp và nuôi dưỡng
protein hiệu quả hơn, từ đấy tăng kích thước và sự săn chắc của
các nhóm cơ bắp, phục hồi các nhóm cơ đã bị tổn thương cũng
như mang lại 1 thân hình săn chắc, cân đối.
Thuốc tăng cân an toàn Tamino hỗ trợ thanh lọc cơ thể cũng như
tăng cường khả năng đào thải độc tố chất cặn bã trong cơ thể ra
ngoài.
Ngoài ra còn hỗ trợ đường ruột hấp thu các chất dinh dưỡng đã
nạp vào cơ thể một cách tốt hơn.

Sau khi sử dụng thuốc tăng cân Tamino bạn sẽ tìm được cảm
giác thèm ăn cũng như ăn ngon miệng hơn. Ngủ ngon và sâu
giấc, không mắc giật mình, cân nặng của bạn sẽ tăng lên 1 cách
tự nhiên nhất.
Đối tượng thuốc Tamino phù hợp












Người đang có cơ địa rất khó lên ký, người có nhu cầu
tăng cân hoặc người gầy ốm lâu năm rất phù hợp để sử
dụng thuốc tăng cân Tamino
Dành cho những người thường xuyên lao động bằng trí
óc căng thẳng hoặc lao động nặng, mắc thiếu máu thường
xuyên gây ra căng thẳng mệt mỏi.
các người đang gặp vấn đề về hệ tiêu hóa, khả năng hấp
thụ thức ăn kém.
Người sau lúc phẫu thuật, mới ốm dậy, muốn bổ sung
thêm dinh dưỡng.
các vận động viên và dân tập gym muốn phát triển cơ
bắp, tăng sức mạnh của các nhóm cơ.
những người phụ nữ sau khi sinh hay đang cho con bú
muốn tăng cân.

Kết quả sau lúc dùng thuốc:




15 ngày trước tiên sau khi dùng thuốc tăng cân hiệu quả:
Bạn sẽ thấy ăn ngon hơn cũng như có giấc ngủ sâu hơn,
cơ thể giảm dần những tình trạng nóng trong người
sử dụng được khoảng 2 hộp: bạn sẽ thấy mình tăng cân
từ 2 – 4 kí, có một tinh thần dễ chịu, ít lúc mắc stress dù
làm việc căng thẳng, cơ thể cũng có cảm giác khỏe mạnh
hơn



Sau lúc sử dụng được 4 hôp: lúc này hệ tiêu hóa của bạn
đã được cải thiện và trong trạng thái tốt nhất, bạn sẽ tăng
được từ 4 – 6kg

Giá bán: 495.000 đồng/hộp
2. Thuốc tăng cân Hoa Bảo
Thuốc tăng cân Hoa Bảo là một sản phẩm được sản xuất bởi
Công ty TNHH Medistar nổi tiếng với khá nhiều các sản phẩm
chức năng được rất được khách hàng tin dùng.
Thành phần của thuốc tăng cân được chiết xuất hoàn toàn từ
những nguyên liệu thiên nhiên ở Việt nam, hơn nữa đây là sản
phẩm nguyên cứu cho đối tượng là người Việt nên chắc chắn
thuốc sẽ mang hiệu quả rất thiết thực.
Thành phần






L-Cystine.HCl cải thiện hệ tiêu hóa
Đạm thủy phân từ sữa có hàm lượng
Cao men bia có lợi cho các lợi khuẩn phát triển
Chiết xuất tảo xoắn Spirulina
Két hợp cùng nhiều những loại vitamin A, B và C,
protein cũng như các khoáng chất.

Công dụng






Sau khi sử dụng thuốc tăng cân Hoa Bảo bạn sẽ có cảm
giác thèm ăn và nhanh đói, ăn ngon miệng hơn
hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống lại các loại tạp khuẩn, vi
rút gây ra bệnh. Từ đó bạn sẽ có cảm giác cơ thể mình
khỏe mạnh hơn, ít cảm vặt hơn
hỗ trợ hệ tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó kích
thích các nhóm cơ phát triển hơn.cách làm kem chuối

Đối tượng phù hợp






các người có cơ địa kém hấp thu dinh dưỡng, dù ăn khá
nhiều cách mấy cũng không tăng cân
thường xảy ra biếng ăn dẫn tới cân nặng giảm xuống
những người có thể trạng kém, thường hay ốm vặt
Có cân nặng chưa được như ý muốn, có nhu cầu tăng cân
thì thuốc tăng cân an toàn Hoa Bảo rất phù hợp đấy.

Thuốc tăng cân Hoa Bảo có tốt không
Thuốc tăng cân an toàn cũng như có các thông tin kiểm định
chất lượng cụ thể của Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tính đến thời điểm ngày nay, Medistar chưa từng ghi nhận bất
cứ trường hợp nào có tác dụng phụ trong quá trình sử dụng.
Giá bán: 890.000đ/ hộp
3. Amino 1000
Amino 1000 là sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu
cũng như quan trọng để cải thiện sức khỏe, là sản phẩm rất phù
hợp dành cho người gầy muốn tăng cân.
Amino 1000 được sáng chế bởi nhà sản xuất danh tiếng của Mỹ
Nutra Manufacturing Inc. Thuốc tăng cân này không chứa
đường, hóa chất hay bất kỳ phẩm màu độc hại rất an toàn cho
người sử dụng.
Thành phần chính:
Thuốc tăng cân an toàn này được tổng hợp từ những dưỡng chất
được chiết xuất 100% từ thiên nhiên và khoáng chất có lợi giúp
rất tốt cho quá trình tăng cân của cơ thể.
Bao gồm rất nhiều loại vitamin cũng như những chất dinh
dưỡng có ích như: Vitamin A, B, C, E, K, D B1, B2, B6, B12,
niacin, biotin, pantothenic acid, calcium, folic acid, iron,…

Công dụng:






Thuốc tăng cân hiệu quả này cung cấp các khoáng chất
quan trọng giúp thúc đẩy quá trình tăng cân thông qua
việc cải thiện hệ tiêu hóa của cơ thể
Bổ sung các loại vitamin hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ
bạn có giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn, không còn có
trường hợp giật mình giữa đêm.
Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hạn chế các bệnh
cảm vặt.



Phục hồi cũng như tăng cường sức khỏe, Amino 1000 rất
phù hợp cho những người có cơ địa khó tăng cân, những
đối tượng gầy ốm muốn tăng

Đọc thêm: thuốc tăng cân Wisdom Weight giả như thế nào?
4. Thuốc tăng cân Kentamax
Thuốc tăng cân an toàn Kentamax là dược phẩm với sự kết hợp
giữa các vitamin thiết yếu cho cơ thể như A, B, C,…và thảo
dược được chiết xuất từ tự nhiên 100%. Nếu bạn đang phân vân
không biết thuốc tăng cân có tốt không? Thì Kentamax chính là
câu giải đáp cho bạn.
Thành phần chính:






Nhóm L-Arginine HCl cũng như canxi gluconat
Nhóm L-Lysine HCl, Taurin, Kẽm và Vitamin nhóm B
Nhóm cao hoài sơn, digenzym cũng như nano curcumin
Nhóm cao rễ cây nữ lang cũng như tâm sen
Nhóm cao đương quy cũng như cao linh chi

Công dụng:








Sau lúc dùng thuốc tăng cân Kentamax xương khớp cơ
thể sẽ khỏe mạnh, tăng khả năng tổng hợp những nhóm
protein cũng như tái tạo những tế bào bị tổn thương
giúp giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn, cũng như còn giúp
cơ thể đào thải nhiệt ra khỏi cơ thể, bạn sẽ nhận thấy
mình ít mắc nóng trong người
giúp hệ tiêu hóa giúp chữa trị những triệu trứng rối loạn
tiêu hóa, biếng ăn, cho bạn cảm giác thèm ăn cũng như
ăn ngon miệng. sữa tăng cân
Thuốc tăng cân này sẽ hỗ trợ cho các chất dinh dưỡng đi
vào cơ thể được hấp thu tốt hơn, các chất được phân giải
1 cách dễ dàng hơn từ đó giúp tâng cân hiệu quả

Đối tượng dùng










Người mắc biếng ăn, kén ăn, thường xuyên mất ngủ,
người có hệ tiêu hóa kém hấp thu, khó tăng cân do cơ địa
rất phù hợp để sử dụng thuốc tăng cân này
Người lao động trí não bị stress hay lao động nặng nhọc,
mệt mỏi
nam, nữ giới tập thể hình, cần có hệ cơ dẻo dai và nguồn
năng lượng để luyện tập hiệu quả
Người vừa ốm hoặc vừa phẫu thuật cần tăng sức đề
kháng cơ thể
Phụ nữ mới sinh hoặc đang cho con bú.

Giá bán: 550.000 đồng/ hộp
6 .Thuốc tăng cân Multi Vitamin
Multi Vitamin là thuốc tăng cân được nhập khẩu chính hãng từ
Thái Lan, do công ty PKFB Pharmaceutical Manufacturing
Co.Ltd nguyên cứu cũng như sản xuất.
Bạn có thể yên tâm với thuốc tăng cân an toàn này vì không dẫn
đến tác dụng phụ, không gây nên buồn ngủ, không gây nên tình
trạng tích nước do đó cân nặng sẽ không giảm lúc không còn sử
dụng thuốc.
Thành phần chính:




Kết hợp của khá nhiều loại Vitamin như B6, B2, B12, B1
Chất đạm, khoáng chất
Liquid Sovblecethin

Công dụng chính:








Công dụng trước hết phải kế đến chính là nó không gây
ra tác dụng tích nước, đảm bảo an toàn cho bạn.
sử dụng thuốc tăng cân này giúp cơ thể hấp thụ tối đa các
chất dinh dưỡng đi vào cơ thể. Cho bạn một giấc ngủ sâu
cũng như ngon hơn, không gặp trường hợp giật mình nửa
đêm.
hỗ trợ bạn tăng cân ổn định và tự nhiên, mang tới cho
bạn vóc dáng và sức khỏe tốt hơn trước.
Trong quá trình cũng như sau quá trình dùng thuốc tăng
cân mà chế độ ăn uống của bạn vẫn giữ nguyên thì sẽ
không sợ bị giảm cân đi hay có cảm giác chán ăn trở lại.

Giá: 450.000đ
7. Super Max 4D

Thuốc tăng cân Super Max 4D là một sản phẩm đến từ Hoa Kỳ,
là một sản phẩm đã nổi tiếng và được tin sử dụng ở rất nhiều
nước trên thế giới như: Mỹ, Anh, Hàn, Nhật, Đức,…. Là một
loại thực phẩm bổ sung được dùng hàng ngày để tăng cường sức
khỏe, tình trạng sức khỏe cơ thể và bổ sung dinh dưỡng.
Thành phần chính:
Thuốc tăng cân an toàn này chứa nhiều các loại dưỡng chất khác
nhau như vitamin A, B, C, D3, E,…và các khoáng chất quan
trọng cho cơ thể như Magie, Photpho,…

Công dụng chính:













Thuốc tăng cân Super Max 3D có tác dụng hiệu quả
trong việc cân bằng cũng như kiểm soát cân nặng đối với
những người thiếu cân hay thừa cân.
Thuốc tăng cân hiệu quả này đặc biệt phù hợp với các
người có cơ địa kém hấp thu dinh dưỡng
Kích thích khả năng ăn uống, hỗ trợ bạn ăn ngon miệng
hơn và có giấc ngủ sâu hơn.
Đảm bảo sự hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể từ đó bạn sẽ
tăng cân mau chóng
Thuốc tăng cân an toàn giúp tăng cường trí nhớ cũng như
hỗ trợ điều chỉnh chứng suy giảm trí nhớ rất hiệu quả,
tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể
Sản phẩm hỗ trợ tăng cường năng lượng cũng như bổ
sung thêm chất dinh dưỡng cho các người thường xuyên
hoạt động mệt mỏi.

Giá: 490.000 đồng/ hộp
Bài tham khảo: cách tăng cân cho nữ có hiệu quả không?
8.Thuốc tăng cân tảo xoắn Spirulina tốt nhất Nhật Bản
Tảo xoắn Spirulina tốt nhất Nhật Bản là thuốc tăng cân được sản
xuất bởi Welip – Malaysia rất được khá nhiều người tin sử dụng.
Đây là một sản phẩm đã có mặt trên thị trường từ 10 năm nay,
nên bạn có thể an tâm về chất lượng và độ uy tín của sản phẩm.
Nếu bạn vẫn đang cân nhắc thuốc tăng cân an toàn nào trên thị
trường thì đây chính là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn.ăn
chuối có béo không ?
Thành phần chính:

Là sản phẩm thuốc tăng cân với sự kết hợp của 7 loại thảo dược
quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên vào trong một sản
phẩm duy nhất. Các loại thảo dược đó là: Mạch nha, trần bì, liên
tử, hoài sơn, sử quan tử, sơn tra.

Công dụng chính:








giúp bạn có cảm giác ăn ngon hơn và cải thiện hệ thống
tiêu hóa ngày một khỏe mạnh hơn
Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài ngày dùng thuốc
tăng cân này, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, không
phải trường hợp giật mình giữa đêm nữa.
Da dẻ hồng hào, khỏe mạnh, cũng như có tinh thần tốt
hơn
hỗ trợ những người mắc suy nhược cơ thể, người suy
dinh dưỡng mau chóng tăng cân

Đối tượng sử dụng:
Người gầy ốm lâu năm và có cơ địa khó hấp thu chất dinh
dưỡng, chán ăn, thường xuyên mất ngủ, người bị suy dinh
dưỡng rất phù hợp sử dụng thuốc tăng cân hiệu quả này.
Không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai và đang cho con bú,
trẻ em dưới 8 tuổi và các người mắc suy gan, suy thận.
Giá: 495.000đ/ hộp
9. Đan sâm đại bổ hoàn
Thuốc tăng cân gia truyền Đan sâm đại bổ hoàn được tung ra thị
trường từ năm 2008 và rất được đón nhận từ những khách hàng.
Sản phẩm do nhà thuốc Đông y gia truyền cùng hợp tác với 10
bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa – tỳ vị nghiên cứu hơn 5 năm.
Đan sâm đại bổ hoàn được những tiến sĩ tốt nhất nhận định là
sản phẩm chất lượng tốt trong lĩnh vực tăng cân. Bạn có thể yên
tâm đây là một sản phẩm thuốc tăng cân an toàn mà bạn đang
tìm kiếm.
Thành phần chính:
Đan sâm đại bổ hoàn với thành phần có nguồn gốc 100% từ
thiên nhiên và được kiểm nghiệm bởi bộ y tế. Các nguyên dược
liệu ấy gồm: đằng sâm, hạt sen, phục linh, củ sâm, bạch truật, cỏ
mật,…và hơn 10 thành phần quý hiếm khác.

Công dụng chính:




Thuốc tăng cân này giúp bạn bồi bổ nguyên khí, cũng
như tăng cường sinh lực.
hỗ trợ tạng tỳ hoạt động ổn định trở lại. Giúp tiêu hóa tốt,
hấp thu tối đa những dưỡng chất đi vào







Kích thích bạn ăn ngon hơn, ngủ khá nhiều, ngủ sâu cũng
như ngon hơn, chống mệt mỏi cũng như suy nhược cơ
thể.
Cấu tạo lớp lông trong thành ruột non giúp phục hồi chức
năng hấp thu cũng như mọc thêm tự nhiên.
Giảm căng thẳng thần kinh sau lúc làm việc mệt nhọc

Giá: 490.000 đồng/ hộp
thuốc tăng cân Wisdom Weight mua ở đâu
10 .Super Gainer
Super Gainer là một trong những sản phẩm chức năng của công
ty American Pharmaceutical & Health Products Inc, Mỹ.
Thuốc tăng cân hiệu quả trong việc cải thiện vóc dáng là đạt
được số cân nặng lý tưởng phù hợp với chiều cao và cân nặng
của bạn.
Super Gainer chứa hàm lượng khá nhiều chất dinh dưỡng, đặc
biệt là hàm lượng những chất protein cao sẽ hỗ trợ thúc đẩy quá
trình tái tạo mô cơ, giúp bạn tăng cân hiệu quả qua việc bổ sung
năng lượng cho cơ thể, xây dựng cơ bắp, hỗ trợ bạn tăng cân từ
bên trong an toàn cũng như lành mạnh.

Thành phần chính:
Thuốc tăng cân an toàn này bao gồm 3 thành phần chính là bột
Lecithin đậu nành, protein và vitamin E kết hợp với các chất
dinh dưỡng khác mà tạo nên hiệu quả khác biệt cho người dùng.
Công dụng chính:







sử dụng thuốc tăng cân này giúp tăng cơ hiệu quả hơn,
cho bạn một giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn mà không
có tình trạng thức giấc mỗi đêm.
Phát triển cơ bắp rất phù hợp cho những bạn đang tập
Gym
hỗ trợ, chống teo cơ

Giá: 1.150.000 đồng/ hộp
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

