
10+ Thuốc Tăng Cân Nhanh Trong 1 

Tuần An Toàn Không Tích Nước 

Thuốc tăng cân nhanh hiệu quả cho người 

gầy trong 1 tháng. Nếu tất cả những kỹ 

thuật tăng cân khác mà bạn đã sử dụng 

nhưng vẫn không mang lại hiệu quả khả thi 

thì phương pháp sau cùng mà bạn có thể 

tìm tới là uống tăng cân. 

Hiện tại có nhiều loại vitamin tăng cân được 

bán bên trên thị trường của khá nhiều nhãn 

hiệu không giống nhau. 

Vậy đâu mới là loại viên uống tăng cân thành 

công, an toàn? Cần cùng điểm thông qua 10 
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loại viên uống tăng cân hiệu quả nhất hiện nay 

ngay Sau đây. 

10 loại thuốc tăng cân an toàn hiệu quả 

nhất hiện tại 

Lợi ích của việc sử dụng thuốc tăng cân 

•  Rút quá ngắn thời gian tăng cân: Đây là 

lợi ích thiết thực nhất mà những 

loại thuốc tăng cân (thuoc-tang-can) 

mang lại cho người gầy. 

• Căn cứ vô tình trạng sức khỏe của người 

dùng, những loại tăng cân có thể giúp 

bạn tăng cân 1 giải pháp mau chóng, 

thậm chí có thể tăng từ 3-4kg chỉ sau một 

tháng sử dụng. 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/thuoc-tang-can-an-toan-hieu-qua-tot-nhat


• Mang lại hiệu quả hàng đầu cho người 

gầy do cơ địa: những người cơ địa bẩm 

sinh đã gầy và họ đã thử rất nhiều cách 

tăng cân mặc dù vậy vẫn không thành 

công thì cần tìm tới tăng cân. 

Các chai thuốc bổ tăng cân sẽ giúp người gầy 

bẩm sinh tốt hơn cân nặng chỉ sau thời gian 

rất ngắn dùng. 

• Thêm rất nhiều vitamin và khoáng chất 

cho cơ thể: Hầu hết trong các loại thuốc 

tăng cân thường đề cập đầy đủ khoáng 

chất giúp người gầy nên kịp thời tăng 

cân. 



• Đặc biệt trong các loại thuốc bổ tăng cân 

có chứa hàm lượng đạm toàn tính lớn, hỗ 

trợ xây dựng, tái tạo những bó cơ và gân. 

 

• Hỗ trợ ăn ngon miệng: ngoài việc thêm 

đầy đủ các chất dinh dưỡng, 

• Các sản phẩm thuốc tăng cân sẽ hỗ trợ 

bạn ăn ngon miệng hơn, cảm nhận thèm 



ăn cũng như quy trình tiêu hóa và hấp 

thu thức ăn diễn ra tốt nhất. 

• giúp bạn ngủ ngon hơn: Trong các loại 

thuốc tăng cân có nhiều vitamin và hoạt 

chất quan trọng cho cơ thể hỗ trợ cho 

giấc ngủ của bạn được ngon và sâu hơn, 

giảm cảm giác áp lực. 

✔ Giá thuốc tăng cân Wisdom Weight: 

➤ 1 Hộp Wisdom Weight giá: 300.000đ. 

➤ hai 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. 

https://muathuocchinhhang.com/thuoc-tang-can-wisdom-weight/
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Ở Mỹ có nhiều hãng sản xuất thuốc tăng 

cân với chất lượng, giá thành cũng như độ 

thành công khác nhau. 
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Nhưng sản phẩm đều được kiểm nghiệm qua 

khá nhiều bộ phận chức năng của nước này 

mới được phép bán phía trên thị trường. 

Bởi vậy thuốc tăng cân của Mỹ có chất lượng 

có ích, hiệu quả có thể cao hay không nhiều 

tại cơ địa của mỗi người có hợp với thuốc 

hoặc không. 

Nhưng về độ an toàn cho sức khỏe lúc sử 

dụng thì đáng tin tưởng hơn những loại thuốc 

tăng cân của nước khác. 

Mặc dù chất lượng sản phẩm được đánh giá có 

ích thế nhưng không có ai cũng hợp với thuốc 

vì cơ thể mỗi người là không giống nhau. 



Bởi thế trước khi sử dụng thuốc tăng cân bạn 

cần nghiên cứu kỹ thành phần xem thử có 

thành phần nào bản thân mắc dị ứng hoặc 

không. 

Và những sản phẩm này đều sử dụng thuốc vô 

cơ thể hãy để đảm bảo hiệu quả nhất bạn nên 

chọn các hãng thuốc tăng cân uy tín, giá thành 

có cao một tí tuy vậy an toàn hơn đó. 

1.Thuốc tăng cân Wisdom Weight 



Thuốc tăng cân Wisdom Weight 

Wisdom Weight xuất xứ từ Indonesia giúp bổ 

sung giải pháp vitamin và protein mang lại 

thành công tăng cân tối ưu, hỗ trợ tăng cường 

sức khỏe mau chóng. 

Những thành phần trong 

vitamin tăng cân Wisdom Weight gồm có: 



Vitamin K, vitamin C, Protein, Liquid 

Soyblecethin. 

Công dụng của viên uống tăng cân Wisdom 

Weight: 

• tốt hơn cân nghiêm trọng 1 biện pháp 

hiệu quả. 

• Nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng. 

• Tăng cường quy trình hấp thu chất dinh 

dưỡng đưa cơ thể. 

• Tăng cơ bắp, tăng nguy cơ sinh lý dẫn 

phái mạnh. Cho nữ một thân hình cân 

đối, da đẹp cũng như trắng sáng mỗi 

ngày. 



• Kích thích sản sinh collagen giúp khiến 

đẹp da, đưa bạn làn da căng mịn, đánh 

bay những nếp nhăn. 

• đưa bạn cảm giác thèm ăn, ngon miệng, 

giúp hấp thụ những khoáng chất cũng 

như cơ thể, giảm áp lực, cho bạn giấc 

ngủ sâu. 

Giá một hộp thuốc bổ tăng cân Wisdom 

Weight là 300.000 VND 
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2. thuốc bổ tăng cân Multi Vitamin 

thuốc bổ tăng cân Multi Vitamin 

thuốc uống tăng cân Multi Vitamin là loại 

thuốc được nhập từ Thái Lan. Thuốc có thành 

phần là những loại vitamin cũng như thảo 

dược ở Thái rất lành mạnh đưa s.khỏe, không 

dẫn tới tác dụng phụ, không tạo cảm giác 

buồn ngủ, không tích nước. 



Thuốc có enzym giúp tốt dẫn hệ tiêu hóa, tăng 

nguy cơ hấp thụ dưỡng chất tối đa. 

Công dụng của thuốc giảm cân Multi 

Vitamin: 

– giúp tăng cân toàn thân, nạp vitamin cho cơ 

thể, không tác dụng phụ, không tích nước rất 

an toàn khi sử dụng. 

– Tăng cân bằng thuốc uống tăng cân Multi 

Vitamin sẽ hỗ trợ bạn ăn ngon miệng, hấp thu 

tối đa dưỡng chất trong cơ thể, giảm áp lực, 

cho bạn giấc ngủ sâu. 



– Thuốc Multi Vitamin hỗ trợ bạn tăng cân ổn 

định, dẫn bạn sức khỏe có lợi và vóc dáng cân 

đối. 

– Thuốc Multi Vitamin còn có tác dụng sản 

sinh collagen giúp đẹp da, đưa bạn làn da mịn 

màng, không còn nếp nhăn. 

– lúc ngưng thuốc chế độ ăn của bạn vẫn được 

giữ nguyên mà không sợ bị giảm đi hay chán 

ăn trở lại. 

Giá 1 hộp thuốc giảm cân Multi Vitamin là 

450.000 VND 

3. thuốc bổ tăng cân Kentamax 



 

Đây là sản phẩm thuốc bổ tăng cân an toàn 

được nhiều người ưa chuộng của công ty Cổ 

phần KENTADO, đây là công ty chuyên nặng 

hơn những dòng thuốc Đông y cho người 

Việt. 



Sản phẩm thuốc uống tăng cân Kentamax 

không gây nên tích mỡ, giúp tăng cân lâu rất 

dài, thành công, tự nhiên. 

Sản phẩm này còn có tác dụng ổn định hệ tiêu 

hóa, tăng cường miễn dịch, bồi bổ khí huyết, 

hỗ trợ cơ thể có cảm giác thèm ăn và ăn ngon 

miệng hơn. 

Thuốc còn chứa rất nhiều thành phần thảo 

dược hỗ trợ cơ thể thanh lọc và đào thải các 

độc tố, tốt hơn nguy cơ hấp thu dưỡng chất 

thành công. 

Để đạt thành công hàng đầu mỗi ngày đối với 

người vô cùng lớn thì uống hai viên/lần, ngày 



uống 3 số lần. Còn trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên 

uống 1 viên/lần, ngày uống 3 số lần. 

Giá 1 hộp viên uống tăng cân Kentamax là 

550.000 VND. 

Đọc thêm: review 

vitamin tăng cân Wisdom Weight lừa 

đảo không? 

4. thuốc uống tăng cân Supper Mã 4D 

viên tăng cân Super Mã 4D được khá nhiều 

nước trên thế giới tin dùng cũng như đây được 

coi như loại thức ăn nạp thường ngày để tăng 

cường s.khỏe, thể trạng đồng thời nạp dinh 

dưỡng cho cơ thể. 



 

Công dụng của vitamin tăng cân Super Mã 

4D: 

• Kích thích ngon miệng, hỗ trợ ăn ngon 

và ngủ ngon hơn. 

• đưa cơ thể hấp thu hiệu quả chất dinh 

dưỡng và tăng cân nhanh chóng. 



• hỗ trợ bổ tì khai vị, ngăn chặn lại rất 

nhiều bệnh lý như tim mạch, suy nhược 

cơ thể, ốm yếu. 

• thêm năng lượng, tăng cường hệ miễn 

dịch. 

• Tăng trí nhớ, giúp suy giảm trí nhớ. 

• thêm dinh dưỡng cho các người làm việc 

căng thẳng thường xuyên. 

• Cân bằng và kiềm chế cân nặng đối với 

các người thừa hay không phải cân. 

• chia sẻ rất nhiều vitamin, axit amin cũng 

như các dưỡng chất cần thiết giúp ngăn 

chặn lại stress, giảm thiểu lão hóa, cân 

bằng dinh dưỡng, đào thải độc tố cho cơ 

thể phải khỏe lớn. 



• sử dụng thuốc béo Super Mã 4D chỉ sau 

một tháng bạn có thể tăng 4kg. 

Giá 1 hộp Super Mã 4D là 490.000 VND 

5. vitamin tăng cân Super Gainer 



 

viên sủi tăng cân Super Gainer là 1 sản phẩm 

dành cho người gầy uy tín xuất xứ từ Mỹ. Sản 

phẩm gồm 3 thành phần chính là protein, 

vitamin E, bột Lecithin đậu nành kết hợp tinh 



hoa công nghệ sản xuất lương thực chức năng 

hỗ trợ người gầy tăng cân tốt nhất. 

Sản phẩm này được sản xuất với mục đích 

phổ biến là giúp những người gầy yếu mau 

chóng tăng cân, tốt hơn vóc dáng, đạt được 

cân to lớn lý tưởng. 

viên sủi tăng cân Super Gainer chứa hàm 

lượng chất dinh dưỡng phong phú, hàm lượng 

protein khá nhiều hỗ trợ thúc đầy quy trình tái 

tạo mô nạc, hỗ trợ bạn tăng cân qua việc bổ 

sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, xây dựng cơ 

bắp, an toàn cũng như lành mạnh. 

Công dụng của viên uống tăng cân Super 

Gainer: 



– giúp tăng cân mau chóng. 

– diễn ra cơ bắp. 

– ngăn chặn teo cơ. 

– nạp năng lượng đưa cơ thể, làm nhanh quy 

trình hình thành và phát triển cơ bắp kịp thời. 

Giá 1 hộp bột tăng cân Super Gainer là 

1.150.000 VND✔ 

6. thuốc uống tăng cân Amino 1000 



 

bột tăng cân Amino hỗ trợ chủ yếu cho cơ thể 

khoáng chất thiết yếu, tốt hơn sk, trường hợp 

bạn muốn nhanh chóng tăng cân thì hãy lựa 

chọn sản phẩm này. 



Sản phẩm bột tăng cân Amino không chứa 

đường, hóa chất, phẩm màu độc hại, an toàn 

dẫn người dùng. 

thuốc bổ tăng cân Amino truyền đạt cho bạn 

những dưỡng chất quan trọng, giúp tăng cân 

trong thời gian nhanh nhất. 

Thành phần trong Amino là tổng hợp những 

dưỡng chất thiên nhiên và các chất dinh 

dưỡng có lợi giúp giúp quy trình tăng cân của 

cơ thể bao gồm: vitamin A, C, D, E, K, B1, 

B2, B6, B12, niacin, folic acid, biotin, 

pantothenic acid, calcium, iron,… 

Công dụng của vitamin tăng cân Amino 

1000: 



– cung cấp các chất khoáng thiết yếu hỗ trợ 

đẩy nhanh quá trình tăng cân. 

Chất lecithin trong thành phần thuốc hỗ trợ 

tăng khả năng hấp thu chất béo và những 

khoáng chất cải thiện, rút quá ngắn quá trình 

tăng cân của bạn. 

– thuốc bổ tăng cân Amino 1000 bổ sung các 

loại vitamin hỗ trợ bạn có một cơ thể khỏe 

mãnh liệt. &Amp;Amp;Amp;Amp;Ndash; 

Tăng cường thể trạng và phòng tránh 1 số 

bệnh lý. 

– hỗ trợ khôi phục cũng như tăng cường sức 

khỏe, thuốc dành cho người gầy gò, Ít sức 

sống. 



Giá 1 hộp thuốc Amino 1000 là 750.000 VND 

7. vitamin tăng cân GFF Gain Fat Fast 

 

Đây là sản phẩm chức năng được sản xuất tại 

tập đoàn GMPharm, đây là tập đoàn nổi tiếng 

của Mỹ với các sản phẩm giúp s.khỏe. 



viên uống tăng cân GFF Gain Fat Fast chia sẻ 

các vi chất quan trọng cho cơ thể, tăng cường 

hoạt động tiêu hóa và hấp thu để quy trình 

tăng cân của bạn phát triển một cách tự nhiên, 

an toàn. 

Công dụng của viên uống tăng cân GFF 

Gain Fat Fast: 

• chia sẻ hàm lượng dinh dưỡng quan 

trọng dẫn quy trình sinh ra cũng như tái 

tạo các mô nạc, không dẫn đến tích mỡ, 

tích nước trong cơ thể. 

• Tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, 

hỗ trợ cơ thể hấp thu tối đa thức ăn nạp 



vào cơ thể hỗ trợ quy trình tăng cân tự 

nhiên, an toàn. 

• đề cập những chất dinh dưỡng cách làm 

kem chuối mà bữa ăn hằng ngày hay 

không phải như kẽm, magie, lod, selen, 

vitamin nhóm B, K, E, D,… giúp cơ thể 

cân bằng những phản ứng sinh hóa, tăng 

cường sk bền vững. 

• hỗ trợ bạn ăn ngon, ngủ ngon và lấy lại 

cân vô cùng lớn tự nhiên, nhanh nhất. 

Giá 1 hộp viên uống tăng cân GFF Gain Fat 

Fast là 880.000 VND 

8. thuốc uống tăng cân cho người gầy Nutri 

Gain Plus + 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/cach-lam-kem-chuoi
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thuốc uống tăng cân Nutri Gain Plus+ giúp 

bạn tốt hơn cân lớn cơ thể an toàn, thành công 

trong thời gian quá ngắn nhất. 

Thành phần thuốc được chiết xuất từ các 

nguyên liệu tự nhiên lanh tính với khá nhiều 

vitamin A, B1, B9, B12, C, D3, E và kèm theo 

các thành phần D-calcium, photpho, magie, 



zinc guconate, chromium chloride rất lành 

mạnh cho sức khỏe và sự diễn ra cơ bắp. 

Công cụng của viên uống tăng cân Nutri 

Gain Plus+: 

• nạp rất nhiều vitamin thiết yếu. 

• Tăng sức đề kháng. 

• Tăng nguy cơ hấp thu khoáng chất trong 

cơ thể. 

• hỗ trợ tiêu hóa tốt, hỗ trợ cơ thể xấu đi 

khỏe mạnh, tăng cân nhanh chóng. 

Giá 1 hộp viên sủi tăng cân Nutri Gain Plus+ 

là 800.000 VND 



Tham khảo: cách tăng cân cho nam giới ở 

nhà 

9. viên tăng cân Tamino 

 

thuốc uống tăng cân Tamino được chiết xuất 

100% từ những thành phần tự nhiên, thêm 

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


hàm lượng đạm protein với các thành phần 

whey protein được nhập từ Mỹ . 

giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sự hấp 

thu những chất dinh dưỡng cho cơ thể với các 

phức hợp digezyme giúp tăng cơ một phương 

án tự nhiên. 

Công dụng của viên tăng cân Tamino: 

• Kích thích ngon miệng, dẫn bạn giấc ngủ 

sâu, giảm cảm giác stress kịp thời. 

• làm nhanh quá trình trao đổi chất, tốt hơn 

hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tối đa. 

• giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố để 

giảm tình trạng nóng trong, tăng sự hấp 

thu của đường ruột. 



• Tổng hợp các dưỡng chất, giúp bạn sữa 

tăng cân 1 cách an toàn, mau chóng 

cũng như thành công. 

• hỗ trợ xây dựng cũng như chuyển biến 

phức tạp hệ cơ, làm những hệ cơ bắp tiêu 

cực vượt trội, tạo rất nhiều múi cơ cho 

nam, dẫn phụ nữ thân hình đầy đặn, tràn 

đầy sức sống. 

• giúp bồi bổ khí huyết, tăng thể trạng, 

nâng nhiều sức khỏe. 

Giá của 1 hộp thuốc bổ tăng cân Tamino là 

495.000 VND 

10. viên tăng cân của Mỹ Superior Weight 

Gain 

https://muathuocchinhhang.com/sua-tang-can/
https://muathuocchinhhang.com/sua-tang-can/


 

Đây là một sản phẩm tăng cân tới từ Hoa Kỳ 

giúp lấy lại vóc dáng cân đối cho các người có 

thân hình gầy còm, ốm yếu, giúp tăng cơ đưa 

các người luyện tập thể hình cũng như có nhu 

cầu cải thiện hình thể. 

vitamin tăng cân của Mỹ Superior Weight 

Gain được cấu thành vì những thành phần 



chính như: Maltic acid, D – Ribose, 

Maltodextrin, Vanilla flavor… 

Công dụng của viên tăng cân của Mỹ 

Superior Weight Gain: 

• hỗ trợ bạn tăng cân, tăng cơ, đặc biệt là 

những người tập luyện thể hình hoặc có 

nhu cầu cải thiện hình thể. 

• nạp năng lượng cho cơ thể trong quy 

trình hoạt động ăn chuối có béo không, 

tăng khả năng chuyển hóa những chất 

trong cơ thể. 

Giá 1 hộp của Mỹ Superior Weight Gain là 

một.500.000 VND 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/an-chuoi-co-beo-khong


Đây là 10 hộp vitamin tăng cân hàng đầu hiện 

tại được rất nhiều người tin sử dụng. 

Tình trạng bạn muốn quy trình tăng cân của 

mình nặng thêm nhanh chóng . 

Hãy dùng 1 trong 10 loại viên uống tăng cân 

này sẽ phát huy công dụng vượt mong ngóng. 

Mọi thông tin rõ ràng về . Xin cảm ơn và hẹn 

bắt gặp lại tại bài viết tiếp theo! 

https://quantri.kontum.gov.vn/ 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

https://quantri.kontum.gov.vn/
https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/19028443/upload_00003887_1653635336104.pdf
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/Attachments/13720/thuoc-tang-can-an-toan.htm
https://vk.com/@songvuisongkhoe-review-18-loi-thuc-tng-cn-tt-nht-hin-nay-gi-bao-nhiu
https://ameblo.jp/phongkhamdakhoahoancau/entry-12735772888.html


• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 
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• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

• thuốc tăng cân 

http://trisuimaoga.jugem.jp/?eid=93
https://phongkhamphukhoa.pixnet.net/blog/post/221206878-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-12-lo%E1%BA%A1i-thu%E1%BB%91c-t%C4%83ng-c%C3%A2n-b%C3%A1n-ch%E1%BA%A1y-nh%E1%BA%A5t
http://sgm.controlminero.gob.ec/web/antamnhathuoc/home/-/blogs/22-thuoc-tang-can-tot-an-toan-nhat-hien-nay-cho-nguoi-gay-uoc-uu-chuong-nhat?
https://motcua.daklak.gov.vn/tttl/66/2022/05/thuoctangcan_1653894481.pdf
https://dichvucong.mard.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2022-06/rXTsqWGJh0UXcZHWthuoctangcan.pdf
http://phulo.socson.hanoi.gov.vn/web/nhathuocantam/home/-/blogs/top-10-thuoc-tang-can-an-toan-va-hieu-qua-cho-nguoi-gay-nhu-co
https://www.laonsw.net/web/nhathuocantam/home/-/blogs/top-10-loai-thuoc-tang-can-an-toan-hieu-qua-nhat-tren-the-gioi
https://datdanang.vn/question/tong-hop-cac-loai-thuoc-tang-can-an-toan-nhat-hien-nay/
http://hamptonroadsghaco.org/question/thuoc-tang-can-hieu-qua-phuong-phap-tang-can-an-toan/
https://www.ilvostrodentista.it/question/thuoc-bo-tang-can-an-toan-danh-cho-nguoi-gay-lau-nam/
https://antamnhathuoc.wixsite.com/blog/post/top-10-lo%E1%BA%A1i-thu%E1%BB%91c-t%C4%83ng-c%C3%A2n-an-to%C3%A0n-v%C3%A0-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-nh%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-nay
http://bvtamthan.benhvientamthan.danang.gov.vn/web/nhathuocantam/home/-/blogs/16-thuoc-tang-can-tot-chat-luong-nhat-hang-trieu-nguoi-dung?
http://ap242.org/web/antamnhathuoc/home/-/blogs/top-11-thuoc-tang-can-an-toan-hieu-qua-%C4%91uoc-review-tot-cho-nguoi-gay?
https://haiquanhochiminh.vn/question/28-thuoc-tang-can-gia-re-an-toan-tot-nhat-hien-nay-khong-bi-sut-can
https://www.facebook.com/thuoctangcanantoannhat/
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• thuốc tăng cân 

 

http://laichau.gov.vn/upload/2000066/20220901/thuoc-tang-can_e3590.pdf
https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ContentFolder/ais/DVC_GiayTo/000.00.17.H02/2022-09-01/014746/thuoc-tang-can.pdf
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/241418452/2022/09/01/thuoc-tang-can.pdf
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/9/thuoc-tang-can_01133127073.pdf
https://trungtamytebache.vn/cau-hoi/17-thuoc-tang-can-an-toan-cho-nguoi-gay-duoc-uu-chuong-nhat
http://www.hapi.gov.vn/Uploads/QuestionAttachments/01092022135735_thuoc-tang-can.pdf

