
Top 22 Thuốc Giảm Cân An Toàn Hiệu 

Quả Tốt Nhất 2022 Hàng Triệu Người 

Dùng 

Top 22 Thuốc giảm cân an toàn hiệu quả 

tốt nhất 2022 hàng triệu người dùng. Tại 

sao uống thuốc giảm cân mà không giảm? 

Có nên uống thuốc giảm cân? Biến chứng 

của thuốc giảm cân là gì ? 

Thuốc giảm cân nào tốt nhất, an toàn nhất, 

hiệu quả nhất? Nên sử dụng thuốc giảm cân 

của Việt nam giới, Thái Lan hay Mỹ? Dùng gì 

để thành công giảm cân nhanh? 



Phương án giảm cân nào an toàn nhất? Đấy là 

các thắc mắc về thuốc có tác dụng giảm cân, 

giảm mỡ bụng mà chúng tôi nhận được từ độc 

giả Nhà Thuốc An Tâm mỗi ngày. 

Hãy tìm hiểu qua bài viết top 22+ thuốc giảm 

cân an toàn và thành công hàng đầu được 

chuyên gia khuyên dùng trong năm 2021. 

Nếu bạn luôn vật lộn với những giải pháp 

giảm cân, ăn kiêng, stress thì có 1 cách đơn 

giản cũng như an toàn nhất đó là sử dụng 

thuốc giảm cân. 

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

Viên uống Baschi Thái Lan – Giảm cân 

thành công sau hai tuần 

Baschi là thuốc giảm cân ( thuoc-giam-can) 

lấy lại vóc dáng được nhiều người tin sử dụng 

nhất từ lúc ra đời cho tới nay, hỗ trợ chuyển 

hóa cũng như bài chảy mỡ thừa tích tụ lâu 

ngày trong cơ thể kể cả các ở tại vùng tương 

đối khó tác động nhất như là bụng, đùi, bắp 

tay với ưu điểm mang đến hiệu quả nhanh và 

an toàn cho người sử dụng. 



thuốc giảm cân hiệu quả Baschi được sản xuất 

từ các loại thảo dược 100% từ thiên nhiên 

không chỉ hỗ trợ lấy lại vóc dáng thon gọn mà 

còn giúp hỗ trợ thanh nhiệt, thải độc, đẹp da 

cũng như tăng cường s.khỏe. 



 

Thành phần của thuốc giảm cân Baschi 

Baschi với thành phần 100% thảo mộc tự 

nhiên, giúp giảm cân nhanh cũng như không 

phải tác dụng phụ, thành phần bao gồm: 



• Nấm Phục Linh 

• Lá sen 

• Mướp đắng 

• L – carnitine tartrate 

• Vitamin C 

• Xylo – oligosaccharides 

✔ Giá thuốc giảm cân Baschi: 

➤ 1 Hộp Baschi giá: 300.000đ. 

➤ 2 Hộp Baschi giá: 550.000đ. 

➤ Mua 3 Hộp tặng một Hộp giá: 850.000đ. 

➤ Mua 4 Hộp tặng một Hộp giá: 

1.050.000đ. 



 

HOẶC: 

CHAT ZALO ::: 0886636631 

CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

Công dụng giảm cân 

Giúp người dùng kiểm soát tốt cân nặng, giảm 

được từ 4 – 8kg sau liệu pháp một tháng. 

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


Baschi là sản phẩm hỗ trợ giảm mỡ thừa ở các 

vùng tương đối khó giảm như là bụng, đùi, 

bắp tay hiệu quả. 

Hỗ trợ cho người sử dụng giảm cân một 

phương án mau chóng trong thời gian quá 

ngắn. 

Giảm thiểu hấp thụ chất béo trong cơ thể cũng 

như điển hình nguồn dinh dưỡng cần thiết. 

Cơ bản hàm lượng vitamin cũng như những 

dưỡng chất đưa cơ thể khỏe rất lớn. 

Hoạt động theo cơ chế đốt cháy chất béo trong 

cơ thể chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng. 



Khiến cho giảm cảm giác đói, tăng cảm giác 

no từ đó giảm thiểu cảm giác thèm ăn. 

Bên ngoài phá bỏ mỡ thừa sản phẩm còn giúp 

giải độc, thanh lọc gan. 

Giúp lưu thông máu, làn da trở nên săn chắc, 

khỏe mạnh, mịn màng. 

Đối tượng dùng thuốc giảm cân 

• Nữ giới và nam đang có nhu cầu giảm 

cân. 

• Chị em mắc béo phì, thừa cân muốn lấy 

lại vóc dáng thon gọn. 



• Những người đã sử dụng nhiều sản phẩm 

giảm cân khác tuy vậy không thành 

công. 

• Dùng được dẫn trẻ em từ 12 tuổi trở lên. 

Cách sử dụng 

• – Ngày uống 1 viên trước bữa ăn sáng 30 

phút. 

• – Không sử dụng cho người có nội dung 

về tim mạch, gan thận, phái đẹp mang 

thai hoặc đang cho con bú, trẻ em. 

• – Cần Uống nhiều Nước Trong Ngày Để 

Thanh Lọc Cơ Thể (khoảng 2-3 lít / 1 

ngày). 



• – Ăn tối trước 7 giờ tối – chuyển bữa ăn 

chính trong buổi sáng. 

• – Không ăn quá nhiều thức ăn chứa rất 

nhiều động vật dầu mỡ, có nhiều đường. 

• – Thành quả tập luyện thể dục thể thao 

để dẫn thành công giảm cân hàng đầu. 

• – Khi giảm cân tại mức mơ ước, các bạn 

hãy uống gìn giữ bằng phương pháp 

dùng tiếp thuốc Baschi 2-3 ngày uống 1 

lần.. 

Uống thường xuyên trong 1-2 tháng sau đó 

không ngừng tăng cân trở lại. 

Lưu ý 



Phương pháp sử dụng thuốc giảm cân 

Baschi Thái Lan hiệu quả 

• – không thể nào dùng đưa người có kiến 

thức về tim mạch , gan thận, phái đẹp 

mang thai hoặc đang dẫn con bú, trẻ em 

• – Uốn khá nhiều nước trong ngày ( 

khoảng 2-3 lít /1 ngày) 

• – Ăn tối trước 7 giờ tối – chuyển bữa ăn 

phổ biến trong ngày sang buổi sáng 

• – Không ăn quá khá nhiều thức ăn chứa 

nhiều dầu mỡ động vật, chứa nhiều 

đường 

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


• – Không uống những chất kích thích lúc 

sử dụng giảm cân Baschi như: cafe , bia 

rượu trước và sau lúc uống thuốc một giờ 

• – Kết hợp tập luyện thể dục thể thao để 

cho kết quả giảm cân tốt nhất 

• – Không ngưng thuốc giảm cân Thái 

Lan đột ngột : luôn giữ gìn uốn thuốc 

Baschi giảm cân hai ngày 1 viên khi đã 

giảm tới số kg yêu cầu , để duy trì cân 

khá lớn , để không tăng cân trở lại, để cơ 

thể thích nghi hoàn toàn mới ngưng 

thuốc ( duy trì cân to lớn 2 ngày một gói 

trong vòng một tháng ) 

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


Trường hợp bạn đặt mua thuốc giảm cân Thái 

Lan Baschi từ tại link này sẽ nhận được giá ưu 

đãi 300.000 VNĐ/hộp. 

Bạn chỉ phải để lại số điện thoại cũng như 

kiến thức nhận hàng, sẽ có nhân viên tư vấn 

liên hệ lại với bạn ngay. 

2. Viên giảm cân Sunslim – phương pháp 

giảm cân hiệu quả, an toàn cũng như tiết 

kiệm 

tình trạng bạn đang kiếm tìm 1 sản phẩm giảm 

cân thành công, an toàn cũng như giá phải 

chăng thì Sunslim là sự lựa chọn thông thái 

nhất. 



Chắc chắn với thành phần tự nhiên, sau khi 

dùng một liệu pháp, công dụng của viên uống 

giúp giảm cân này sẽ không khiến bạn thất 

vọng. 

Thành phần 

• Chiết xuất quả bứa: 100mg 

• Chitosan: 100mg 

• Chiết xuất chè dây: 50mg 

• Chiết xuất tảo biển nâu: 50mg 

• Chiết xuất ớt: 25mg 

• 200mg lớn khô tương đương hàm lượng 

dược liệu khô: 

• Lá sen: 500mg 

• Thảo quyết minh: 500mg 



• Linh chi: 300mg 

• Chè vằng: 300mg 

• Khổ qua: 300mg 

• Sâm đất: 300mg 

• Vỏ mã đề: 200mg 

• Trạch tả: 450mg 

• Gạp lứt: 100mg 

• Phụ liệu: Gelatin, calci carbonat, magie 

stearat, talc, tinh bột vừa đủ một viên. 

Công dụng 

• Dễ dàng kiềm chế tốt cân khá lớn, hỗ trợ 

giảm từ 3 – 7kg sau 1 phác đồ dùng. 



• giúp giảm mỡ thừa tại những ở tại vùng 

tương đối khó giảm như bụng, đùi, bắp 

tay thành công. 

• hỗ trợ đưa người dùng giảm cân một giải 

pháp kịp thời trong thời gian ngắn. 

• giúp tăng cường chuyển hóa chất béo, 

giúp giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ 

giảm béo. 

• hạn chế hấp thụ chất béo trong cơ thể và 

đề cập nguồn dinh dưỡng cần thiết. 

• nạp những loại vi chất, vitamin và những 

khoáng chất cho cơ thể khỏe lớn. 

• Hoạt động đi theo cơ chế đốt cháy chất 

béo trong cơ thể chuyển hóa mỡ thừa 

thành năng lượng. 



• làm giảm cảm giác đói, tăng cảm giác no 

từ đó giảm thiểu cảm giác thèm ăn. 

• Chiết xuất hoàn toàn từ những thành 

phần thảo dược tự nhiên có nguồn gốc cụ 

thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

• Chứa các thành phần thảo dược tự nhiên 

giúp lưu thông máu lành mạnh cho sk. 

Biện pháp dùng 

• Ngày uống 1-2 lần, mỗi số lần 2 viên, 

uống trước khi ăn 30 phút. 

• cần dùng liên tục trong vòng 1-2 tháng 

để đạt thành công hàng đầu. 



hiện tại, phía trên thị trường giảm cân Sunslim 

hộp giấy màu tím được bán với mức giá niêm 

yết là 450.000 VNĐ/hộp 30 viên. 

nếu bạn đặt mua Sunslim tại đây sẽ nhận được 

giá ưu đãi giảm 25% chỉ còn 360.000 

VNĐ/hộp. 

Bạn chỉ phải để lại số điện thoại và thông tin 

cá nhân. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ 

liên hệ lại với bạn ngay. 

3. Detox Slim – Viên sủi giảm cân hàng đầu 

2020 – 2021 

Detox Slim là viên uống giảm cân với thành 

phần được chiết xuất 100% từ các thảo dược, 



trái cây thiên nhiên bên trên công nghệ sản 

xuất hiện đại. 

Không chỉ giúp làm nhanh quá trình giảm cân 

mà sản phẩm còn đảm bảo sự ổn định của 

lượng đường huyết và hạn chế cảm giác thèm 

ăn ở người mập. 

khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ không cần luôn 

có chế độ ăn kiêng hay cần dành quá rất nhiều 

thời gian để tập vất vả. 

Bạn cần trong tâm lý thoải mái thì thành công 

giảm mỡ, giảm cân nhất định sẽ đạt thành quả 

hàng đầu. 



Detox Slim được sản xuất tại Công ty Cổ 

Phần Dược Phẩm Fresh Life với dây chuyền 

công nghệ hiện đại đạt chuẩn C-GMP ASEAN 

và tiêu chuẩn chia lưu trữ GSP, tiêu chuẩn 

tách phối GDP. 

Thành phần viên sủi Detox Slim 

• L- carnitine 

• Chiết xuất lá sen 

• L-glutamine 

• Chitosan 

• Vitamin C 

• Vitamin B8 

• Glucomanan 

• Trà xanh 



• Vỏ bưởi 

• Giảo cổ lam 

• Sâm tố đàn bà 

• Quả bứa 

Công dụng giảm mỡ của Detox Slim 

• giúp giảm cân 4-8 kg sau 1 liệu trình, 

thành công kịp thời mà không cần phải 

luyện tập hoặc ăn kiêng vất vả. 

• Giảm nguy cơ hấp thu chất béo, phòng 

ngừa mỡ thừa tích tụ. 

• Tăng cường quy trình trao đổi chất, tối 

đa hóa năng lượng thêm vào sau mỗi bữa 

ăn. 



• Đào thải mỡ thừa ra ngoài, hỗ trợ cơ thể 

nhẹ nhàng, khoan khoái. 

• giúp giảm số đo những vòng, đem lại sự 

săn chắc cho cơ thể. 

• Giảm cảm giác thèm ăn, giúp gìn giữ 

hiệu quả giảm cân lâu rất dài. 

• cải thiện sk. 

• ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn. 

• khiến cho đẹp da. 

phương án sử dụng Detox Slim 

• Uống 2 viên 1 ngày, mỗi vài lần 1 viên, 

chia sáng, tối. 

• Uống trước bữa ăn 40 phút hay sau bữa 

ăn một giờ. 



• Bạn chỉ cần cho 1 viên Detox Slim vô 

150 – 200ml nước lọc, chờ tan hết cũng 

như thưởng thức. 

Giá bán tham khảo: Giá gốc của sản phẩm 

được nhà sản xuất đưa ra một.580.000 

VNĐ/hộp. 

thế nhưng, ví như bạn đặt mua tại gắn bó 

khuyến mãi của website chủ yếu thức của nhà 

chia phối thì sẽ có giá ưu đãi GIẢM 50% còn 

790.000 VNĐ/hộp. 

Đặc biệt còn mua 2 tặng một cũng như free 

ship toàn quốc. 



4. Diet Smart – Thuốc giảm cân hiệu quả & 

thông minh 

Diet Smart là sản phẩm giảm cân được bào 

chế dưới dạng viên uống,có chứa rất nhiều 

thành phần được chiết hoàn toàn từ các 

nguyên liệu tự nhiên, an toàn lành mạnh dẫn 

sức khỏe, làm nhanh quy trình giảm cân hiệu 

quả cũng như an toàn hơn so với những biện 

pháp giảm cân thông thường khác. 

Sản phẩm được sản xuất bởi Công Ty Dược 

Phẩm và Thương Mại Phương Đông, Việt 

nam cũng như được tách phối điển hình thức 

tại Công Ty TNHH New Zealand Direct. 



Bên cạnh đấy, sản phẩm đã được Bộ Y Tế 

kiểm định cũng như cấp phép lưu hành rộng 

rãi phía trên toàn quốc, bởi thế khách hàng có 

thể yên tâm sử dụng. 

Thành phần dược liệu tại trong Diet Smart 

Sản phẩm gồm có một set 2 lọ: Lọ một uống 

hai viên vào buổi sáng, Lọ hai uống hai viên 

vô buổi tối: 

Thành phần chi tiết mỗi viên nang trong lọ 1: 

• Cafein ANHYDROUS: 50mg 

• Trà xanh: 50mg 

• Phụ liệu khác: vỏ nang geatin, chất ngăn 

cản đóng vón, bột bắp, chất ổn định, 



đường kính, Magnesium stearate, aerosil 

200, chất bảo quản, prosolv SMCC 90, 

lactose. 

Thành phần chi tiết mỗi viên nang trong lọ 

2: 

• Đại hoàng: 450mg 

• Lá sen: 400mg 

• Sơn tra: 400mg 

• Đan sâm: 50mg 

• Tam thất nam: 40mg 

• Magie oxit: 30mg 

• nhiều lô hội: 25mg 

• Phụ liệu khác: vỏ nang geatin, chất ngăn 

chặn đóng vón, bột bắp, chất ổn định, 



đường kính, Magnesium stearate, aerosil 

200, chất bảo quản, prosolv SMCC 90, 

lactose. 

Công dụng giảm cân của Diet Smart 

• Giảm hấp thu tinh bột, qua đó giảm 

lượng mỡ thừa, ngay cả ở những ở tại 

vùng rất khó giảm nhất như eo, bắp 

tay… 

• Gia tăng chuyển hóa, đốt cháy chất béo, 

biến mỡ thành năng lượng phục vụ hoạt 

động. 

• Giảm cảm giác thèm ăn. 

• Thanh lọc cơ thể, thông qua quy trình đốt 

mỡ và thải độc. 



• hỗ trợ các mẹ sau sinh, người bụng béo 

lấy lại vóc dáng thành công, an toàn. 

hướng dẫn sử dụng 

• Mỗi ngày bạn uống 2 viên số một sau lúc 

ăn sáng cũng như hai viên số hai sau khi 

ăn tối. 

• Khuyến khích hãy dùng thêm chế độ ăn 

uống khoa học, chế độ tập hợp lý 30 phút 

mỗi ngày để để có kết quả lớn hơn. 

Giá bán tham khảo: Viên uống giảm béo 

DietSmart có giá gốc 1.580.000 VNĐ/hộp. 

ngày nay, nhà phân ra phối đang có chương 

trình khuyến mãi đặc biệt dẫn Khách Hàng khi 



đặt mua sản phẩm tại website điển hình thức: 

GIẢM GIÁ 50% chỉ còn 790.000 VNĐ/hộp. 

Ngoài ra, nhà sản xuất dùng nạp chương trình 

MUA hai ĐƯỢC TẶNG một và miễn phí giao 

hàng toàn quốc. 

5. Viên sủi giảm cân Beauty Slim 2in1 

Viên sủi giảm cân Beauty Slim 2in1 là sản 

phẩm giảm cân dạng viên sủi khá đặc biệt, 

mang đến một kỹ thuật giảm cân tiện lợi, tăng 

cường nguy cơ hấp thụ nhờ được hòa tan hoàn 

toàn trong nước giúp đốt cháy mỡ thừa, thanh 

lọc cơ thể để nhanh chóng khôi phục cũng như 

lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một thời 

gian quá ngắn sử dụng. 



Viên sủi giảm cân Beauty Slim 2in1 là một 

sản phẩm của Việt nam giới được sản xuất do 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Fresh Life – bên 

trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn HACCP, 

ISO 9001:2000, được Bộ Y Tế kiểm duyệt 

chất lượng. 

Thành phần viên sủi giảm cân Beauty Slim 

2in1 

Táo Mèo: giúp tăng cường tiêu hóa, giảm 

thiểu hấp thu chất béo vào cơ thể. 

Diếp Cá: đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, giảm 

mỡ thừa, tạo cảm giác lâu đói. Bên ngoài ra 

còn giải độc, thanh lọc, thanh nhiệt cơ thể, 

giảm mụn và làm cho đẹp da. 



Lá Sen: Thanh nhiệt giải độc, loại trừ các chất 

ứ, mỡ trong máu hỗ trợ hạ lipid máu, 

cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm mỡ, giảm 

cân, làm săn chắc cơ thể. 

L Carnitine: Tăng cường chuyển hóa chất béo 

trong cơ thể, hỗ trợ đốt cháy chất béo thành 

công, ngăn chặn lão hóa, giải độc gan, thanh 

lọc cơ thể. 

Glucimannan: giúp tạo cảm giác no lâu, giảm 

thiểu thèm ăn. 

Collagen cũng như Vitamin C: Tăng cường 

collagen nội sinh trong cơ thể giúp mang lại 

làn da săn chắc mịn màng. 



Công dụng của Beauty Slim 2in1 

• kiềm chế nhanh cân lớn, giúp giảm cân 

5-7kg sau một lộ trình an toàn. 

• Tăng cường chuyển hóa chất béo, đốt 

cháy mỡ thừa ở tại vùng bụng, mông 

cũng như đùi hiệu quả. 

• Giảm cảm giác thèm ăn ở người thừa 

cân. 

• hạn chế hấp thu chất béo. 

• tốt hơn số đo các ở vùng eo, bụng, đùi 

ngày một thon gọn. 

• bổ sung Collagen cũng như vitamin C 

cho cơ thể giúp da chắc khỏe, mịn màng, 

khiến chậm quy trình lão hóa tiến triển. 



• hỗ trợ bảo vệ và giữ dẫn hệ tiêu hóa của 

bạn phải khỏe rất lớn. 

• Thanh lọc cơ thể, bảo vệ gan và phòng 

ngừa những bệnh thường gặp ở người 

thừa cân như: Gan nhiễm mỡ, mỡ máu, 

tim mạch, tiểu đường, rối loạn nội chảy, 

hô hấp, xương khớp, ung thư… 

chỉ dẫn dùng Beauty Slim 2in1 

• dùng sản phẩm sau bữa ăn 2 lần/ ngày 

mỗi số lần sử dụng 1 viên cũng như hãy 

uống trước bữa ăn 30 phút để mang tới 

hiệu quả tốt nhất. 



• đưa thuốc vô 1 ly nước từ 100 – 200ml, 

đợi viên sủi Beauty Slim tan hoàn toàn 

trong nước rồi uống. 

Giá bán tham khảo: Hiện sản phẩm Beauty 

Slim 2in1 có giá điển hình thức từ nhà sản 

xuất là 1.180.000 VNĐ/ hộp 28 viên. 

thế nhưng, hiện tượng bạn đặt mua Beauty 

Slim 2in1 tại website điển hình thức của nhà 

chia phối sẽ được hưởng chương trình khuyến 

mãi giảm giá 50% chỉ còn 590.000 VNĐ/hộp. 

6. Keto Slim – Thuốc giảm cân được rất 

nhiều sao nổi tiếng dùng nhất 



Review thuốc giảm cân Keto Slim: Là viên 

giảm cân dạng viên sủi, được tổng hợp theo 

tác dụng giảm cân của chế độ ăn kiêng Keto 

hỗ trợ bạn tiết kiệm công sức, thời gian và tiền 

bạc. 

Keto Slim còn đảm bảo sự ổn định của lượng 

đường huyết, giảm thiểu cảm giác thèm ăn khi 

dùng sản phẩm. 

 

Keto Slim đặc biệt được các sao Việt tin, 

trong số đấy sử dụng luôn kể đến là: Á hậu 



Dương Tú Anh, á hậu Huyền My, diễn viên 

Thu Quỳnh, diễn viên Lan Phương, diễn viên 

Tường Vy, diễn viên Phương Oanh, diễn viên 

Việt Hoa… 

Thành phần 

Sản phẩm với 3 chiết xuất độc đáo trà trắng, 

trà đen, trà xanh cũng như những thành phần 

khác như là L – Glutamine, L – Camitine, 

Folium Nelumbinis Extract (Cao lá sen), 

Glucomannan, Vitamin C tăng cường chuyển 

hóa chất béo, phòng ngừa tích mỡ thừa thành 

công. 

Trà trắng: Trà trắng với EGCG hỗ trợ thúc 

đẩy quy trình trao đổi chất lên 4-5%, đốt cháy 



nạp 70-100 calo mỗi ngày. Hạn chế các tế bào 

mỡ Adipogenesis, tăng tốc độ trao đổi chất 

trong cơ thể. 

Trà đen: chứa theaflavin khiến cho chậm quy 

trình lão hóa, tiêu thụ mỡ có ích. Chứa 

polyphenol, có khả năng đốt cháy chất béo 

cực lớn. 

Trà xanh: Chứa EGCG đốt cháy mỡ thừa, 

chuyển hóa glucose, thanh lọc cơ thể, chống 

oxy hóa gấp 20 số lần so với vitamin E. 

Chitosan : Hút axit béo ở ruột cũng như loại 

trừ khỏi cơ thể 



Glucomannan : làm nhanh quy trình giảm béo, 

hạ mỡ máu 

L-Glutamine : Cấp năng lượng, duy trì sự tập 

luyện trung, đẩy nhanh giảm cân mà không 

khiến cho mất khối lượng cơ bắp. 

Công dụng 

Đặc điểm của Keto Slim là dạng viên sủi, tiện 

lợi trong dùng. Sản phẩm được những chuyên 

gia và bác sĩ đánh giá rất nhiều về dược tính 

và sự hợp lại phương pháp Keto nổi tiếng phía 

trên thế giới. 

kỹ thuật này giúp giảm thiểu hấp thụ những 

chất chuyển thành mô mỡ, cùng đấy áp dụng 



chế độ dinh dưỡng Keto để tiêu hao 1 lượng 

năng lượng nhất định. 

đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. 

Tăng cường nguy cơ đốt cháy mỡ thừa, giúp 

giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. 

phòng ngừa hấp thu protein và chất béo. 

phòng ngừa mỡ tích tụ trong cơ thể. 

giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể. 

giúp những vòng của cơ thể trở lên săn chắc 

và quyến rũ. 

tốt hơn hệ tuần hoàn, giúp tim khỏe rất lớn. 



cải thiện hệ tiêu hóa. 

ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da. 

Giảm nhanh 5-7 kg một cách thần kỳ mà 

không lo tăng cân trở lại sau lúc ngưng sử 

dụng. 

phương án dùng 

Keto slim được bào chế dưới dạng viên sủi, 

rất dễ uống. Mỗi hộp chưa 12 viên sủi, phác 

đồ dùng hàng đầu là 3 hộp trong một tháng. 

• Hòa tan 1 viên sủi 1 với 150-350 ml 

nước. 

• Ngày uống hai số lần vô buổi sáng cũng 

như tối trước bữa ăn 45 phút. 



• Để có kết quả tốt nhất, bạn cần sử dụng 

thường xuyên cũng như đúng phác đồ 

7. Thạch giảm cân NoCarb Plus – hỗ trợ 

giảm cân dễ sử dụng nhất 

Thạch giảm cân Nocarb Plus là thức ăn chức 

năng giúp giảm cân dạng thạch trước hết ở 

Việt nam giới, cực kì dễ dùng. 

Khi sử dụng thạch giảm cân Nocarb Plus bạn 

sẽ không luôn luôn ăn kiêng hay luyện tập 

khắt khe, bào chế thích hợp với cơ địa của đàn 

bà Việt nam giới. 



Sản phẩm Nocarb Plus được tạo nên bằng 

công nghệ giảm béo Phase 2@ độc quyền tới 

từ Hoa Kỳ. 

Công nghệ Phase 2@ hoạt động theo cơ chế 

khiến ức chế việc hấp thụ tinh bột, ức chế hoạt 

động của enzyme alpha-amylase từ đó hỗ trợ 

giảm cân nhanh chóng. 

Trong năm 2021, công ty Dược phẩm 

GreenPhar là đơn vị trực tiếp ứng dụng công 

nghệ Phase 2® trong thạch giảm cân NoCarb 

Plus ở Việt nam giới trên dây điển hình chuẩn 

GMP – WHO. 

Thành phần 



Phase 2® – Hoa Kỳ: Phase 2® được những 

bác sĩ Hoa Kỳ nghiên cứu cũng như diễn ra 

tùy thuộc phía trên việc ứng dụng hoạt chất 

Phase hai chiết xuất từ Phaseolus Vulgaris. 

Đấy kết quả sau hơn 14 nghiên cứu lâm sàng 

trong suốt 25 năm qua, thử nghiệm thực hành 

ở 7 nước phía trên hàng nghìn người đã sử 

dụng. 

Công nghệ Phase 2® hoạt động bằng phương 

án ức chế enzyme alpha-amylase, khiến cho 

ức chế hấp thu tinh bột, tạo cảm giác no lâu 

hơn. 

Inulin – Orafti® – Bỉ: Có tác dụng ức chế hấp 

thu tinh bột, tăng cường tiêu hóa, khiến giảm 



cảm giác đầy bụng, rất khó tiêu của Phase 2®, 

giảm cảm giác thèm ăn bởi hấp thụ khá nhiều 

nước. 

Glucomannan: Hấp thụ nước và nở ra tạo cảm 

giác no lâu, sẽ khiến mất cảm giác thèm ăn 

của người sử dụng. 

L-Carnitine: một loại axit amin hỗ trợ vận 

chuyển axit béo vô ty thể, chúng ta có thể 

được đốt cháy và dùng làm cho năng lượng 

hoạt động. 

Công dụng của giảm cân dạng thạch 

NoCarb Plus 



• Sau một liệu trình sử dụng: Số đo vòng 

eo giảm 3-4cm, cân nghiêm trọng giảm 3 

– 4kg. 

• giúp giảm cân, giảm mỡ an toàn cho 

người cơ địa rất khó giảm. 

• hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa có kết cấu vững 

chắc, mỡ được tích tụ dưới da lâu ngày. 

• đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, thúc 

đẩy chuyển hóa năng lượng để cơ thể đốt 

cháy được khá nhiều mỡ thừa hơn. 

• giúp ức chế quy trình hấp thu tinh bột, 

chất béo từ nguồn thức ăn nạp vô hàng 

ngày 

• hỗ trợ tiêu hủy mỡ thừa cứng đầu ở các 

vùng như hông, bắp tay, bụng, bắp chân 



mang lại dẫn bạn số đo lí tưởng, một cơ 

thể cân đối. 

kỹ thuật sử dụng NoCarb Plus 

• Mỗi số lần dùng một gói/lần trước bữa 

ăn 30 phút 

• sử dụng 2 lần/ngày 

Giá bán tham khảo: Thạch giảm cân NoCarb 

Plus có giá niên yết bên trên thị trường là 

1.500.000 VNĐ/hộp 16 gói. 

nhưng, lúc bạn đăng ký mua thạch NoCarb 

Plus từ website phổ biến thức của nhà sản xuất 

sẽ được giảm giá cực sốc chỉ còn 890.000 



VNĐ/hộp. Đặc biệt, dùng chương trình ưu đãi 

“Mua hai tặng 1“ và Free ship toàn quốc. 

8. GM Diet – sử dụng công thức giảm cân 

hiệu quả của Hoa Kỳ 

GM Diet chính là sản phẩm giảm cân hàng 

đầu hiện nay được nghiên cứu cũng như diễn 

ra tùy theo công thực phẩm kiêng GM Diet 

cực kì nổi tiếng tại Mỹ. 

Cơ chế giảm cân của giải pháp này là đốt cháy 

mỡ và đào thải mỡ thừa khỏi cơ thể một cách 

an toàn. 

Nhưng, so với giải pháp ăn kiêng GM Diet có 

phần khắt khe và hơi khó tuân thủ thì sản 



phẩm giảm cân GM Diet rất dễ dùng chỉ cần 

uống vào mỗi sáng mà vẫn mang lại hiệu quả 

tương đương. 

GM Diet có thành phần 100% từ thiên nhiên 

như là chiết xuất từ quả Bứa, bột trà xanh, bột 

lá sen, bột dừa… đi theo đánh giá của những 

nhà khoa học ở Mỹ thì các loại nguyên liệu 

này có tác dụng giảm cảm giác đói, thèm ăn, 

tăng thời gian no lâu hơn. 

Tuy mới tung ra thị trường chưa lâu, tuy nhiên 

sản phẩm giảm cân này đã được hàng trăm 

phái đẹp tin sử dụng như là 2 hoa hậu Mai 

Phương Thúy cũng như hoa hậu Hương Giang 

Idol. 



Thành phần 

• Quả Bứa: Kích thích quy trình chuyển 

hóa chất béo và giảm kích thước tế bào 

mỡ từ đó thuận lợi đưa quy trình chuyển 

hóa, đốt cháy. 

• Bột Lá Sen: giữ gìn hàm lượng 

Cholesterol trong cơ thể, song song đào 

thải độc có ích cũng như chất gây ra béo 

ra khỏi cơ thể. 

• Bột Trà Xanh: thúc đẩy quy trình đốt 

cháy Calo 1 phương pháp nhanh chóng 

và hiệu quả. Đa phần các loại thuốc giảm 

cân hiện tại đều sử dụng thành phần này. 



• Bột Dừa: chia sẻ chất sơ cũng như 

Protein dẫn cơ thể để giảm những triệu 

chứng thèm ăn, đói giữa buổi… 

• Bột Mè Đen: giúp phân ra tán chất béo 

và tăng cường đốt cháy Calo trong cơ 

thể. 

• Glucomannam: Tạo cam giác no lâu, 

giúp giảm tối đa lượng thực phẩm nạo vô 

cơ thể, từ đó quá trình giảm cân tiến triển 

dễ dàng hơn. 

• Bacilus Subtilis: Tăng cường hệ miễn 

dịch cũng như tốt hơn bộ phận đường 

tiêu hóa tốt hơn. 

• Lactobacillus Acidophilus: Phá vỡ những 

kết hợp của chất cơ trong cơ thể mà hệ 



tiêu hóa chẳng thể phân giải được, sau 

đấy chuyển hóa thành những Axit béo có 

ích cho cơ thể. 

Công dụng 

• cải thiện chỉ số cân to lớn, khiến giảm 

cân hiệu quả cũng như khoa học. 

• Tăng cảm giác no, no lâu và không mắc 

thèm ăn. 

• Giảm sự hấp thụ các chất béo từ lương 

thực. 

• Tăng cường quy trình trao đổi chất, giúp 

đốt cháy mỡ thừa, khiến cho tan mô mỡ 

theo cơ chế tự nhiên, an toàn. 



• chia sẻ đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo 

năng lượng cần thiết dẫn hoạt động 

thường ngày. 

• Không làm cho tích tụ nước trong cơ thể, 

hỗ trợ giảm cân an toàn. 

• Thanh lọc và giải độc cơ thể, mang đến 

cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái. 

• Điều chảy lượng đường trong máu. 

Đối tượng dùng 

• những người trên 16 tuổi có nhu cầu 

giảm cân bao gồm cả nam và nữ. 

• những người có cơ địa rất khó giảm, 

thường thấy luôn tình trạng béo phì lâu 



năm, dùng khá nhiều sản phẩm giảm cân 

tuy vậy không phải được thành công. 

• những người muốn giảm cân một biện 

pháp tự nhiên, không sử dụng đến những 

giải pháp thẩm mỹ. 

• những nhân viên văn phòng ngồi khá 

nhiều, khá ít thể dục thể thao. 

• các người mắc mỡ thừa ở những vùng 

khó giảm như là bụng, đùi, bắp tay… 

• nữ sau sinh bị mỡ bụng, thân hình sồ sề, 

lớn nề. 

cách sử dụng 

• Ngày 1 vài lần x hai gói. Sử dụng vào 

buổi sáng 



• Không dùng cho người dưới 16 tuổi, nữ 

giới có thai, người có tiền sử bệnh lý tim 

mạch, huyết áp, tiểu đường. Gắn kết chế 

độ hạn chế tinh bột, chất béo, đường, 

tăng cường vận động. 

• Không sử dụng người mẫn cảm với bất 

kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Giá bán tham khảo: Giá bán niêm yết cơ bản 

thức của bột giảm cân GM DIET từ nhà sản 

xuất là một.580.000 VNĐ/hộp 10 gói 10ml. 

thế nhưng, ở mới ra mắt thị trường nên ở 

website cơ bản thức của nhà sản xuất đang có 

chương trình khuyến mãi đặc biệt GIẢM 50% 



chỉ còn 790.000 VNĐ/hộp sử dụng dẫn 500 

khách hàng đặt mua trước tiên. 

9. Thuốc giảm cân cho đàn ông và phụ nữ 

Slimherbal 

Slimherbal là thuốc giảm cân an toàn dùng 

cho cả nam và nữ. Sản phẩm được bào chế từ 

100% thành phần tự nhiên như là chiết xuất 

Garcinia, chiết xuất trà xanh, L- Carnitine, 

Vitamin B1, B6,… 

Viên uống giảm cân SLIMHERBAL hiện 

được nghiên cứu cũng như sản xuất bởi Công 

Ty CP Dược Phẩm và Thương Mại Phương 

Đông. 



Và đơn vị tách ra phối độc quyền và chịu 

trách nhiêm về chất lượng sản phẩm đấy cơ 

bản là Công Ty TNHH KIWI ECONNECT. 

Sản phẩm được Cục An Toàn thực phẩm – Bộ 

Y tế chứng nhận chất lượng và đảm bảo vệ 

sinh ATTP theo số 2901/2019/ĐKSP. 

Thành phần Slimherbal 

các loại thảo dược được bào chế bằng công 

nghệ lớn lоạі bỏ trіệt để tạр сhất, giữ lạі 

những như thế nào? 

Tіnh túу nhất từ сáс сâу thuốc quý, đảm bảо 

không tác dụng phụ, аn tоàn vớі ѕứс khỏе 



ngườі ԁùng, thẩm thấu nhanh vàо сơ thể, đеm 

lạі hіệu quả 1 сáсh tự nhіên và bền vững. 

• Chiết xuất Garcinia Cambogia 

• L-Carnitine 

• Chiết xuất trà xanh 

• Vitamin B1 cũng như B6 

Công dụng giảm cân của Slimherbal 

• hạn chế hấp thụ chất béo, song song thúc 

đẩy tốc độ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả 

• Giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ ăn uống 

điều độ hơn, 

• Giảm mỡ thừa hiệu quả, giữ gìn vóc 

dáng thon gọn 



• Giảm mỡ máu, hạn chế khả năng mắc 

bệnh tim mạch, huyết áp lớn. 

biện pháp sử dụng Slimherbal 

• Uống hai viên mỗi ngày, chia ra 2 bữa, 

sáng tối. 

• Uống trước bữa ăn 30 phút. 

Kiên trì dùng phác vật dụng thuốc rất ít nhất 1 

tháng bạn sẽ sở hữu ngay thân hình thon gọn 

đáng mơ ước. Mặc dù vậy căn cứ vô cơ địa 

mỗi người mà tác dụng của sản phẩm cũng sẽ 

khác nhau. 



Giá bán tham khảo: Giá niêm yết chủ yếu thức 

của SLIMHERBAL từ nhà sản xuất là 

990.000 VNĐ/hộp/30 viên. 

thế nhưng, hiện tại nhà sản xuất đang có 

chương trình ưu đãi chỉ còn 790.000 

VNĐ/hộp cho khách hàng đặt mua sản phẩm 

trực tiếp ở website bán hàng phổ biến thức của 

nhà sản xuất. 

10. Viên sủi giảm cân Slim Hami 

Slim hami là viên sủi giảm cân tan nhanh 

trong nước giúp cơ thể hấp thu được các 

khoáng chất cải thiện các sản phẩm viên uống. 



Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ tự 

nhiên cực kỳ lành tính cũng như an toàn, vừa 

hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. 

Nhờ công thức giảm béo đặc biệt gắn bó với 

thành phần thảo dược tự nhiên, hỗ trợ cơ thể 

hạn chế sự hấp thu tinh bột, hơn nữa còn tăng 

cường chuyển hóa chất béo thành năng lượng, 

không tạo cảm giác đói. 

Viên sủi Slim Hami được coi là phương pháp 

giảm cân thành công, an toàn đưa người thừa 

cân, béo phì. Cũng như đang được đông đảo 

khách hàng, người nổi tiếng tin sử dụng. 

Thành phần của Slim Hami 



Thành phần của viên sủi Slim Hami đều có 

nguồn gốc từ thiên nhiên hãy dùng rất an toàn, 

không để lại tác dụng phụ như dùng những 

loại thuốc giảm cân tân dược. 

Chi tiết thành phần của một viên nén sủi Slim 

Hami bao gồm: 

• 100mg L-Cartinine 

• 10mg chiết xuất lá trà xanh 

• 10mg chiết xuất lá sen 

• 10mg L-Glutamin 

• 10mg Chitosan 

• 10mg FOS 

• 10mg Vitamin C 



• các phụ liệu khác bao gồm: Acid Citric, 

Aspartame, Saccharin, Glucose, Natri 

Bicarbonat… 

Công dụng giảm cân 

• Giảm mỡ toàn thân, đặc biệt là mỡ tại 

những ở tại vùng bụng, đùi, bắp tay, bắp 

chân. 

• Tăng cường quá trình chuyển hóa chất 

của cơ thể, ngăn ngừa sự dung nạp chất 

béo xấu tạo mỡ. 

• Thải độc, thanh lọc cơ thể, nạp khoáng 

chất giúp cơ thể có đủ năng lượng dẫn 

những hoạt động hàng ngày. 



• thúc đẩy quy trình bắt đầu cơ toàn thân, 

hỗ trợ cơ thể gọn gàng và săn chắc hơn. 

• tốt hơn thể trạng, song song giảm nồng 

độ cholesterol trong máu, hỗ trợ cơ thể 

khỏe lớn hơn. 

• ngăn chặn oxy hóa, ngăn ngừa quá trình 

lão hóa nhanh chóng, khiến cho chậm sự 

lão hóa bên trên cơ thể. 

biện pháp dùng 

Sản phẩm viên sủi giảm cân Slim Hami dùng 

được đưa người nghiêm trọng đang gặp tình 

trạng thừa cân, béo phì, các người đang có 

nhu cầu muốn giảm cân cho thân hình thon 

gọn hơn. 



• Mỗi ngày bạn dùng hai – 3 lần, mỗi số 

lần một viên pha chung với nước lọc. 

• dùng viên uống liên tục trước bữa ăn 

khoảng 30 phút gắn kết với chế độ ăn 

uống, sinh hoạt điều độ để đạt được 

thành công tốt nhất. 

Giá bán tham khảo: Sản phẩm viên sủi giảm 

cân Slim Hami có giá niêm yết chính thức là 

1.580.000 đồng/hộp 20 viên. 

mặc dù vậy, sản phẩm này đang được dùng 

chương trình giảm giá chỉ còn 690.000 

đồng/hộp lúc mua phía trên website của nhà 

tách ra phối chủ yếu hãng. Đặc biệt khi mua 3 

hộp sẽ được tặng một hộp. 



11. Review thuốc giảm cân Slim Mix – Số 1 

tại Nhật Bản 

Giảm ngay 5-7 kg sau một tháng chỉ 2 

gói/ngày 

Slim Mix là 1 trong các thực phẩm chức năng 

duy nhất là giảm cân cũng như làm đẹp da, 

giảm nhanh 5 -7kg sau một tháng. 

 



Thành phần 

Thuốc được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm 

và các khoáng chất có ích cho cơ thể, giúp 

giảm cân, giữ dáng, đẹp da Slim Mix. 

• Tảo xoắn Spirulina 

• Đậu nành 

• Cacao 

• Yến mạch 

• Protein thực vật 

• Collagen 

• Đông trùng hạ thảo. 

Tác dụng của thuốc giảm cân Slim mix 



Với thuốc giảm cân Slim Mix, chỉ phải uống 1 

số lần, vóc dáng của bạn sẽ thay đổi mà không 

tác động tới sức khỏe, hệ thần kinh, tim. 

Hiện đã có 390.000 khách hàng đã sử dụng 

thử và có phản hồi rất lành mạnh về sản phẩm. 

• Giảm 5-7 kg mỗi tháng. 

• Detox cơ thể đào thải độc tố 

• Tái tạo trẻ hoá làn da. 

• Ngưng sử dụng sẽ không mắc tăng cân 

lại 

• Thành phần tự nhiên an toàn tuyệt đối. 

Cơ chế giảm cân thuốc Slim Mix 



Slim Mix ức chế nguy cơ thèm ăn, chia sẻ 

dưỡng chất để bạn thay thế bữa ăn sáng tối, 

trong vòng 5 ngày thì trọng lượng cơ thể sẽ 

sinh ra giảm, sự chuyển hóa năng lượng, trao 

đổi chất và tiêu hóa sẽ được tốt hơn. 

Slim Mix được chiết xuất từ thành phần cơ 

bản là tảo xoắn Spirulina vừa làm cho đẹp, 

vừa có lợi đưa s.khỏe. 

Kết hợp với việc thêm Collagen, Enzym hoạt 

tính, Acid Lactic, những Vitamin và khoáng 

chất thiết yếu. Thuốc sẽ đề cập đầy đủ năng 

lượng, thay thế bữa ăn, đốt cháy chất béo dư 

thừa để da mịn màng và tươi trẻ. 

• Giảm 1,5 – hai kg mỗi tuần. 



• Giảm 5 – 7 kg mỗi tháng. 

• Giảm 10 – 14 kg sau 2 tháng sử dụng. 

Giá sản phẩm: Giá gốc của sản phẩm là 

1.380.000 VNĐ/hộp. 

Thế nhưng, sản phẩm này đang được áp dụng 

chương trình giảm giá chỉ còn 690.000 

đồng/hộp lúc mua bên trên website của nhà 

chia phối Slim Mix chính hãng. 

Tham khảo: giảm cân trong 1 tháng 

12. Giảm cân thảo dược An Nhiên 

Sản phẩm viên uống giảm béo An Nhiên là 

lương thực thức năng bảo vệ sức khỏe của bạn 

nhờ tác dụng giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa 



để hỗ trợ lấy lại 1 vóc dáng thon gọn như 

mong ước. 

 

thuốc giảm cân tốt nhất An Nhiên được 

nghiên cứu và sản xuất ở công ty TNHH quốc 

tế Canada Việt nam. 

Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thiên 

nhiên đi theo công nghệ hiện đại mang đến 



đưa bạn một hiệu quả kịp thời cũng như 

không dẫn đến tác dụng phụ lúc sử dụng. 

Thành phần thuốc giảm cân 

• Cà phê xanh: 300mg 

• Sơn tra: 20mg 

• Vỏ măng cụt: 200mg 

• Lá sen: 100mg 

• Trà xanh: 200mg 

• Collagen: 100mg 

• Giấm táo: 200mg 

• Phục linh: 50mg 

• Tinh chất bưởi: 100mg 

• Tinh chất nghệ: 100mg 

• Chitosan: 100mg 



• Vitamin E: 20IU 

• Vitamin B5: 2,5mg 

• Phụ liệu: Tinh bột, magnesi stearate, 

nipasol, nipazil. 

Công dụng 

• giúp làm tiêu hao lượng mỡ dư thừa ở 

những tại vùng có cơ địa khó giảm béo 

như: Bụng, đùi, toàn thân, bắp tay. 

• giúp hạn chế hiện tượng thèm ăn từ đó 

giảm thiểu tinh bột, chất béo nạp vào cơ 

thể ngăn cản sinh ra mô mỡ mới. 

• giúp hạn chế trường hợp tích tụ chất béo 

để giúp người sử dụng duy trì vóc dáng 



cân đối dù đã không ngưng dùng sản 

phẩm 

• những thành phần thảo dược hỗ trợ cải 

thiện lại làn da hỗ trợ da sáng mịn, tươi 

đẹp hơn. 

• giúp khiến giảm mỡ máu từ đấy giúp 

phòng ngăn cản căn bệnh xơ vữa động 

mạch. 

• giúp đào thảo độc tố giúp thanh lọc cơ 

thể để tăng cường s.khỏe, nâng khá nhiều 

tình trạng sức khỏe. 

• giúp giảm béo tự nhiên và an toàn mà 

không hề gây ra mệt mỏi, chán ăn, buồn 

nôn hay tác dụng phụ. 

• giúp cân bằng nội tiết tố. 



hướng dẫn dùng  

• dùng liên tiếp phác đồ từ một tới hai 

tháng để có được hiệu quả rõ rệt. 

• Mỗi ngày sử dụng 2 lần, mỗi vài lần từ 

một tới 2 viên (uống trước bữa ăn 

khoảng 30 phút). 

Giá bán tham khảo: Hiện sản phẩm giảm cân 

An Nhiên có giá chính thức từ nhà sản xuất là 

1.200.000 VNĐ/ hộp. 

13. Viên sủi giảm cân Dream Slim 

thuốc uống giảm cân Dream Slim là 1 sản 

phẩm hỗ trợ giảm cân dạng viên sủi với tính 

năng đặc biệt không phải ăn kiêng hoặc gây 



nên mệt mỏi, hệ quả tới sk nhưng vẫn có thể 

cải thiện được vóc dáng, lấy lại thân hình cân 

đối. 

Đây thực sự là giải pháp an toàn cho các 

người thừa cân, béo phì. 

Thành phần thuốc giảm cân 

Toàn bộ thành phần tại trong sản phẩm đều 

được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, an toàn 

và lành tính. Các thành phần của viên sủi giảm 

cân Dream Slim gồm: 

• Chitosan: 10mg 

• L- Glutamine: 10mg 

• L- Carnitine: 100mg 



• FOS (Fructose Oligosaccharide): 20mg 

• Lotus leaf extract (Chiết xuất lá sen): 

10mg 

• Vitamin C 10mg 

• Camellia sinensis extract (chiết xuất trà 

xanh): 10mg 

• Phụ liệu: natri bicarbonat, acid citric, 

aspartame, saccharin, glucose vừa đủ 

một viên nén sủi. 

Công dụng 

• giúp tăng cường giảm béo nhanh chóng 

mà không hề lo lắng tăng cân trở lại sau 

lúc ngừng dùng. 



• hỗ trợ giảm mỡ tại các ở vùng cơ địa khó 

giảm như: bắp đùi, bắp tay, bắp chân… 

• hỗ trợ giảm cân an toàn và thành công 

mà không gây nên căng thẳng, biếng ăn, 

mất nước. 

• hỗ trợ cho quá trình đốt cháy mỡ bình 

thường được triển khai nhanh chóng 

nhằm đào thải mỡ thừa, độc tố ra khỏi cơ 

thể. 

• giúp tăng cường chuyển hóa chất béo 

trong cơ thể thành năng lượng để vừa hỗ 

trợ giảm cân vừa tốt hơn s.khỏe. 

• hỗ trợ chỉnh sửa hàm lượng lipid trong 

máu để giảm thiểu khả năng hấp thu chất 

béo, tăng cường quá trình trao đổi chất. 



hướng dẫn dùng thuốc giảm cân 

• Pha một viên sủi với 250ml nước lọc 

• Ngày uống 2-3 số lần 

Giá bán 

hiện tại, trên thị trường viên sủi giảm cân 

Dream Slim có giá niêm yết là một.300.000 

VNĐ/hộp 20 viên sủi. 

14. Juicy Slim – Viên sủi giảm cân & giảm 

mỡ bụng 

Viên sủi giảm cân Juicy Slim có tác dụng hỗ 

trợ giảm béo bụng, kiềm chế cân nghiêm trọng 

dẫn người dùng được bào chế từ thành phần 

thảo dược thiên nhiên gắn kết với quy trình 



sản diễn ra đại nhất mang tới 1 sản phẩm giảm 

cân chất lượng cho người sử dụng. 

Sản phẩm do công ty cổ phần dược phẩm 

Fresh Life sản xuất và công ty TNHH Pavilis 

Việt nam giới tách phối độc quyền bên trên thị 

trường. 

Sản phẩm thuốc giảm cân được Bộ Y Tế cấp 

phép lưu hành cũng như kiểm nghiệm của 

hàng chục ngàn người giảm cân thành công 

nhờ Juicy Slim. 

Thành phần thuốc giảm cân 

• L-CARNITINE: Tăng cường chuyển hóa 

chất béo trong cơ thể, hỗ trợ đốt cháy mỡ 



thừa thành công. Hạn chế lão hóa, giải 

độc gan 

• CHITOSAN: Tạo cảm giác no, giảm cơn 

thèm ăn, là “Nam châm hút mỡ”, bài trừ 

chất béo dư thừa. 

• LOTUS LEAF EXTRACT (chiết xuất lá 

sen): Giảm mỡ máu, giảm béo. Làm đẹp, 

săn chắc da. 

• VITAMIN B8 – VITAMIN C: Đốt cháy 

mỡ thừa, tăng cường hệ miễn dịch.Thanh 

lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa. 

• L-GLUTAMINE: phổ biến năng lượng 

cũng như giúp gìn giữ sự tập trung, và 

thúc đẩy giảm cân mà không khiến cho 

mất khối lượng cơ bắp. 



• GLUCOMANNAN CHẤT XƠ TỰ 

NHIÊN : Giảm sự hấp thu protein và 

chất béo. Tốt cho hệ tiêu hóa. 

Công dụng của viên giảm mỡ Juicy Slim 

• Tăng cường chuyển hóa các chất gây béo 

trong cơ thể. 

• Giảm mỡ máu tích tụ ở tế bào, giúp giảm 

béo. 

• tốt hơn số đo hình thể, vóc dáng săn 

chắc. 

• giúp ngăn chặn lão hóa, khiến cho đẹp da 

trong quá trình giảm cân. 

• không còn có cảm giác đói cũng như 

thèm ăn. 



• xóa bỏ mỡ thừa trên toàn bộ cơ thể. 

• Giảm từ 7-10kg sau 1 phác đồ sử dụng. 

chỉ dẫn dùng 

• Pha với 150-200ml nước. 

• Uống 1 viên/lần, uống hai lần/ngày. 

• Uống vô buổi sáng cũng như tối trước 

bữa ăn 40 phút hay sau bữa ăn 1 giờ. 

• 1 liệu trình dùng trong một tháng 

• Với 10 ngày thứ nhất dùng sản phẩm, 

sản phẩm hình thành khiến cho mềm 

những mô mỡ, chất béo chuyển hóa tốt 

hơn cũng như kiềm chế cơn đói. Cơ thể 

bạn sẽ giảm khoảng 2kg – 4kg tình trạng 

chăm chỉ thực hiện đúng hướng dẫn. 



• 20 ngày tiếp đi theo, quy trình giảm cân 

hình thành rõ rệt hơn, giảm từ 5-8kg sau 

1 tháng dùng. 

Giá bán tham khảo: Viên sủi giảm cân Juicy 

Slim có giá niên yết trên thị trường là 

một.380.000 đồng/hộp. 

15. Thuốc giảm cân Goga – Sản phẩm đông 

y thuần Việt 

thuốc giảm béo GOGA là sản phẩm độc quyền 

không có mua đâu cũng có, là niềm tự hào của 

Đông y Việt – người Việt nam dùng hàng Việt 

nam giới. 



Sản phẩm thuốc giảm cân này được điều chế 

đi theo biện pháp dân gian y học cổ truyền gắn 

bó công nghệ hiện đại được mệnh danh là 

Khắc Tinh Mỡ Thừa được rất nhiều báo chí 

cũng như đài truyền hình dẫn tin. 

Sản phẩm không thể không phải trong tủ tiện 

dụng của mỗi gia đình. 

 



• chia ra Phối Độc Quyền: CÔNG TY 

TNHH THE GATES 

Địa chỉ: Phòng 102 Số 141 Hoàng Văn Thái, 

Tổ 72, Phường Khương Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt nam giới. 

• Sản Xuất bởi: Nhà máy 2 – Công ty Cổ 

phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long. 

Địa chỉ: Lô 7-1 Protrade International tech 

park, xã An Tây, thị xã Bến cát, tỉnh Bình 

Dương, Việt nam. 

Thành phần 

• Lá sen: 125mg 

• Câu kỷ tử: 100mg 



• Trà xanh: 50mg 

• Chitosan: 150mg 

• L-Tyrosine: 50mg 

• Vitamin E: 10mg 

• Trạch Tả: 100mg 

• Nấm Phục Linh: 50mg 

• Trần Bì: 50mg 

• L-Carnitin Fumarate: 150mg 

• Caffein: 50mg 

Công dụng 

• Có tác dụng chia hủy các mô mỡ dày tích 

tụ lâu ngày trong cơ thể, đặc biệt tại vùng 

dễ tích mỡ như: Eo, bụng, đùi, bắp tay,… 



• phòng tránh hiện ra các mô mỡ mới, 

phòng tránh hấp thu chất béo, tích tụ mỡ 

trong cơ thể 

• giúp cơ thể săn chắc, giảm khá nhiều cân 

thế nhưng không mắc tiết sệ, chùng 

nhão. 

• Bào chế 100% từ thảo dược thiên nhiên, 

• Không độc hại, không tác dụng phụ. 

hướng dẫn sử dụng 

• Uống 1-2 viên/ 1 lần/ ngày, sử dụng 

thường xuyên trong 2-3 tháng để đạt hiệu 

quả giảm cân như ước muốn. 



• dùng duy trì: Uống 1 viên/ một lần/ ngày 

vào buổi sáng khi đã đạt được cân vô 

cùng lớn như ý muốn. 

Lưu ý: 

• Không sản phẩm này dẫn con gái có thai 

và phái đẹp dẫn con bú, người có tiền sử 

bị bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường. 

• Không sử dụng cho người mẫn cảm với 

bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

• thức ăn này không phải là thuốc và 

không phải tác dụng thay thế thuốc hỗ 

trợ bệnh. 

16. Thuốc giảm cân LIC – giải pháp giảm 

béo từ thiên nhiên 



Thuốc giảm cân Lic chiết xuất từ các dược 

liệu thiên nhiên gồm Belaunja cũng như 

Mangastin, kiểm soát cân năng, kiềm chế 

vòng eo cơ thể từ hai đến 8 tuần. 

Bên ngoài ra thuốc còn phòng bệnh mãn tính 

vì béo phì như tim mạch, đái tháo đường, hô 

hấp, xương khớp. 

 



Tác dụng giảm cân của thuốc giảm cân của 

Mỹ – LIC 

• LIC là lương thực chức năng giảm cân an 

toàn cũng như thành công được nhập 

khẩu từ Mỹ, được hàng triệu người bên 

trên thế giới sử dụng, mang lại công 

dụng vượt trội: 

• giúp kiểm soát cân nặng, giảm cân thành 

công 

• tốt hơn số đo các tại vùng eo, bụng, đùi 

chỉ trong 2 tới 8 tuần 

• Đối với người muốn giữ dáng và “sợ” 

mập thì thuốc giảm cân Lic kiểm soát 

chất béo, kìm hãm sự phát sinh tế bào 

mới, đốt cháy chất béo. 



• do được bào chế từ các thành phần tự 

nhiên nên có thể thanh nhiệt, giải độc, 

thanh lọc cơ thể, lấp đầy rãnh nhăn, ngừa 

lão hóa. 

• phòng tránh những căn bệnh mãn tính 

bởi béo phì: tim mạch, đái tháo đường, 

rối loạn nội tiết, hô hấp, xương khớp, 

ung thư… 

• Sản phẩm đã qua thử nghiệm lâm sàng 

và được chứng minh hiệu quả cho người 

sử dụng, không dẫn đến mất nước và mệt 

mỏi. 

thành công nghiên cứu lâm sàng được công bố 

vì trường đại học California Davis Hoa Kỳ 



cho thấy, số đo vòng eo, bụng, đùi giảm rõ rệt 

sau 8 tuần: 

• Vòng eo giảm 11.9cm 

• Vòng hông giảm 6.3cm 

• Trọng lượng cơ thể giảm 5.2kg 

• Chỉ số BMI giảm hai.2 kg/m2 

Đặc biệt, LIC giảm cân hiệu quả tuy vậy 

không dẫn tới hại cho sức khỏe, không dẫn tới 

mệt mỏi, không tích nước. 

chỉ dẫn sử dụng 

• Giảm cân: Ngày uống hai lần, mỗi lần 1 

viên trước bữa ăn sáng cũng như tối 30 

phút 



• kiểm soát cân nặng: Uống một viên/ngày 

ngay sau lúc được cân nghiêm trọng ước 

muốn. 

• đồng thời duy trì thói quen ăn uống điều 

độ, chế độ tập thể dục hợp lí, đảm bảo 

không bị rối loạn cân nghiêm trọng. 

17. Keto Guru – Viên sủi giảm cân và giảm 

mỡ tiện dụng 

sản phẩm giảm cân Keto Guru là sản phẩm 

giúp giảm cân được điều chế dưới dạng viên 

sủi hỗ trợ cơ thể hấp thu dưỡng chất 1 biện 

pháp nhanh chóng đồng thời giúp các thành 

phần ở trong sản phẩm phát huy tối đa tác 

dụng. 



 

Sản phẩm này được nghiên cứu cũng như phát 

triển ở Việt nam căn cứ bên trên cơ chế 

chuyển hóa năng lượng của chế độ ăn 

ketogenic. 

Thay bởi lấy năng lượng từ đường bên trong 

máu, cơ thể sẽ phân giải mỡ thừa và chuyển 

hóa chúng thành năng lượng phục vụ những 



hoạt động sống khác, từ đó hỗ trợ giảm béo 

thành công. 

Thành phần trong mỗi viên giảm cân Keto 

Guru 

• Vitamin B6: Tham gia vô quá trình tổng 

hợp huyết sắc tố và gen SIR, hỗ trợ cơ 

thể sắc chắc hơn. 

• Vitamin B3 (Niacin): hỗ trợ làm cho 

giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ 

thể, hỗ trợ ích cho việc tuần hoàn lưu 

thông máu và hoạt động của não bộ. Đặc 

biệt vitamin B3 còn giúp đào thải muối 

cũng như nước thừa, điều này cũng có 

tác dụng trong việc giảm cân. 



• L-Glutamine: truyền đạt đủ năng lượng 

cũng như duy trì sự tập luyện trung cho 

các hoạt động, song song thúc đẩy giảm 

cân mặc dù vậy vẫn bảo toàn khối lượng 

cơ bắp. 

• Gaba-Aminobutyric Acid: Phát huy khả 

năng cân bằng huyết áp cũng như giảm 

nguy cơ tích tụ mỡ thừa. 

• Potassium: Đây là chất dinh dưỡng có 

vai trò thúc đẩy quá trình co giãn của cơ 

bắp cũng như các mô cơ, cân bằng hàm 

lượng nước và khoáng chất cơ thể phải 

cũng không phải để đào thải khỏi cơ thể. 



• Magie: hỗ trợ cơ thể giảm khả năng mắc 

bệnh lý tiểu đường, lớn huyết áp, phòng 

tránh co thắt cơ bắp và giảm đau khớp. 

Công dụng của viên sủi Keto Guru 

• thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm 

nhanh việc đốt cháy mỡ thừa, khiến cho 

cơ thể thon gọn cũng như săn chắc. 

• hồi phục cũng như xây dựng cơ bắp, rất 

có ích trong quá trình tập luyện cũng như 

thi đấu. 

• Giảm nồng độ cholesterol và mỡ máu 

một phương án đáng kể, giúp ngăn ngừa 

tiểu đường, xơ vữa động mạch, khá 



nhiều huyết áp, các căn bệnh về tim 

mạch khác. 

• Giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế việc ăn 

bù hoặc tăng cân trở lại sau lúc đạt được 

cân khá lớn như là ý muốn. 

• Keto Guru ngừa hấp thu chất béo cũng 

như hạn chế việc tích tụ mỡ thừa cho các 

người muốn giữ gìn vóc dáng hiện tại. 

chỉ dẫn sử dụng 

• dùng 1 viên/ một ngày. 

• Uống trước bữa ăn 30-45 phút. 

• Hòa tan một viên cùng với 300ml nước 

lọc, chờ tan hết, sau đấy sử dụng. 



Giá bán tham khảo: phía trên thị trường Keto 

Guru có giá niêm yết là 900.000 đ/hộp 10 viên 

sủi. 

18. Black latte – Thuốc giảm mỡ bụng hiệu 

quả nhất ngày nay 

sản phẩm giảm cân Black Latte là thuốc giảm 

cân dạng bột có nguồn gốc từ Nga, là công 

thức giảm cân độc quyền được thực hiện bởi 

nhóm những nhà nghiên cứu của bệnh viện 

thẩm mỹ Matxcova. 

Thành phần black latte từ các khoáng chất 

tự nhiên 



Sản phẩm là sự hợp lại hoàn hảo của 6 thành 

phần giảm béo, dễ dàng giảm cân mà vẫn đảm 

bảo s.khỏe. 

• Canxi làm cho dịu thần kinh, giảm áp 

lực, giảm trữ chất béo trong cơ thể, giảm 

cảm giác thèm ăn. Hàm lượng canxi còn 

hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. 

• Phốt pho ngăn cản sự tiêu cực của mô 

mỡ, chất ngăn cản oxy hóa tự nhiên hỗ 

trợ bạn tươi trẻ, rạng ngời. 

• Sắt trong Black Latte hỗ trợ đốt cháy các 

mô mỡ dưới da, ngăn trữ mỡ thừa. 

• Vitamin A, ngăn tích mỡ ở các vùng 

trọng điểm như là đùi, bắp tay, bụng.. 



• Vitamin B1,B2 sẽ hỗ trợ thông thường 

hóa các quá trình chuyển đổi chất béo 

trong cơ thể, khiến cho giảm cholesterol. 

• Ca lớn tự nhiên sẽ đẩy nhanh quá trình 

oxy hóa, tiêu hủy mỡ thừa, tăng cường 

hệ miễn dịch, kìm hãm cảm giác thèm đồ 

ngọt. 

Công dụng của Black Latte 

Sự liên kết của những dược chất gắn kết với 

nhau tạo ra 1 công thức đốt mỡ mạnh mẽ, an 

toàn và hiệu quả. 

• Đốt cháy mỡ thừa “kể cả lúc ngủ”. Giúp 

bạn giảm được một số cân đáng kể trong 

thời gian ngắn. 



• Giảm cảm giác thèm ăn, thèm ngọt. 

• Không dẫn đến mệt mỏi, bạn phải trong 

cảm giác thư thái, tràn đầy năng lượng. 

• Không dẫn tới cảm giác chán nản, buồn 

nôn. 

• Giảm cân từ từ, không làm mất sự cân 

bằng đột ngột trong cơ thể. Hơn nữa cơ 

thể không mắc mất nước, gây nên cảm 

giác giảm cân ảo thường xảy ra. 

• Thành phần từ thiên nhiên sẽ hỗ trợ bạn 

trông tươi trẻ, da dẻ mịn màng, trắng 

sáng. 

Black Latte hoạt động như thế nào? 



• giai đoạn 1: Giảm mỡ trong máu, mỡ nội 

tạng. 

• thời kỳ 2: Giảm mỡ thừa dưới da. 

• thời điểm 3: Đánh bay lớp mỡ thừa cứng 

đầu ở tại vùng trọng điểm bụng, đùi, 

hông. 

Qúa trình giảm cân từ từ, tuân theo các quy 

định rõ ràng điều này không hậu quả đến sk. 

Tùy vào mức cân lớn, mỗi người sẽ giảm số 

cân không giống nhau. 

kỹ thuật dùng Black Latte 

• thuốc giảm cân Black Latte là dạng bột, 

chỉ cần khiến cho cocktail mỗi sáng đi 

theo công thức đơn giản: Pha 2 thìa cà 



phê sản phẩm với 200ml nước nóng, 

khuấy đều tới khi bột tan. Người vô cùng 

lớn sử dụng 1 lần/ngày trước hoặc sau 

bữa ăn. 

• khi sử dụng cho bữa sáng cơ thể bạn sẽ 

nhận: 91 calo bao gồm 10g carbohydrate, 

17g protein, 23 nguyên tố vi lượng cùng 

vitamin và chất xơ. 

phía trên trang web chủ yếu thức của Black 

Latte hiện tại đang có giá gốc 1.398.000 

VNĐ/hộp. 

Tìm hiểu về uống thuốc giảm cân có ảnh 

hưởng gì không 



19. Green Coffee Bean TPCN giảm cân Việt 

nam giới 

TPCN giảm cân Green Coffee Bean được 

chiết xuất hoàn toàn từ trái cà phê xanh giúp 

giảm cân đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể 

, lấy lại vóc dáng… 



 

Thành phần 

• Hạt cà phê xanh: Chứa chất Svetol có tác 

dụng giảm cân thành công. Svetol là hoạt 

chất chống sự tích lũy chất béo, giảm 



thiểu sự hấp thụ carbs và thúc đẩy giảm 

cân hiệu quả. 

• Vỏ nang cellulose: Chất cellulose bên 

trong vỏ nang cellulose làm nhanh tiêu 

hao nhiệt lượng nhanh hơn để giảm cân 

nhanh hơn. Đặc biệt, vỏ nang cellulose 

còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác 

dụng khiến đẹp, giúp da săn chắc. 

• Vỏ gạo: Vỏ gạo có hàm lượng chất xơ 

cao, vitamins, chất khoáng rất có lợi cho 

quá trình giảm cân. 

• Silica: Silicon dioxide (silica) hỗ trợ cơ 

thể giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời 

điển hình những vi chất cần thiết đưa sức 



khoẻ như là vitamin B, vitamin C cũng 

như năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. 

Công dụng 

• thuốc giảm cân Green Coffee Bean hỗ 

trợ giảm cân thành công 

• phòng tránh gốc tự tại, giảm một số nguy 

cơ dẫn tới bệnh lý. 

• Tăng cường sự tỉnh táo, tăng chuyển hóa 

năng lượng, trao đổi chất thành công 

hơn. 

hướng dẫn sử dụng 

Ngày uống hai lần, mỗi vài lần 1 tới hai viên 

trước bữa ăn 30 phút. 



Giá bán tham khảo: bên trên thị trường sản 

phẩm giảm cân Green Coffee Bean có giá 

chính thức từ nhà sản xuất là một.600.000 

VNĐ/ hộp. 

20. Thuốc giảm cân của Mỹ – Rich Slim 

USA 

trường hợp bạn muốn tìm thuốc giảm cân tốt 

nhất của Mỹ thì đừng loại bỏ qua viên uống 

giảm cân Rich Slim USA. 



 

Thành phần: 

Chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, không chỉ 

giảm cân mà còn khiến cho đẹp da, da trắng 

mịn, căng tràn sức sống. 

Công dụng: 



• dùng sản phẩm giảm cân Rich Slim hỗ 

trợ cơ thể ngăn cản khả năng hấp thụ 

chất béo, ngừa tích mỡ dẫn bạn vóc dáng 

thon gọn. 

• giảm thiểu lại quy trình lão hóa của cơ 

thể. 

• Sản phẩm Rich Slim USA giúp cho 

người thừa cân, béo phì kiềm chế được 

lượng calo dư thừa mà không có kiêng 

khem khổ sở. Mang tới thân hình săn 

chắc, thon gọn. 

• Rich Slim đào thải mỡ thừa bằng giải 

pháp hệ quả trực tiếp lên ở vùng mỡ tích 

tụ, chuyển hóa cũng như đào thải ra bên 

ngoài thông qua hệ bài chảy. 



• gìn giữ sự cân bằng calo hấp thu vô cơ 

thể, kiểm soát lượng calo không chất béo 

chuyển đổi thành chuyển hóa chất béo, 

đốt cháy chất béo không ngừng. 

• làm mịn đường ruột, làm cho sạch ruột, 

làm nhanh thông tiểu, đào thải độc tố dư 

thừa ra ngoài. 

• Mang lại đưa bạn thân hình hoàn mỹ, làn 

da mịn màng, mỡ thừa tiêu biến một vài 

lần và mãi mãi. 

21. Chocolate Slim – Thuốc giảm cân của 

Nga 



Chocolate slim siêu phẩm giảm cân đến từ 

Nga đã hỗ trợ hàng nghìn nữ có vòng eo thon 

gọn. 

Thuốc được đánh giá cao bên trên những diễn 

đàn khiến đẹp. Bởi sản phẩm rất lành tính 

cũng như không dẫn đến tác dụng phụ hay bất 

cứ nguy hiểm nào. 

Thành phần Chocolate slim 

Thành phần chủ yếu của Chocolate slim sẽ là 

CaCao, sữa tươi, nước cũng như 1 số dưỡng 

chất giảm cân khác như: 



• Canxi: Giảm những cơn thèm ăn cũng 

như chia sẻ nguồn năng lượng dồi dào 

dẫn cơ thể hoạt động như bình thường 

• Photpho: ngăn chặn lại quá trình oxy hóa 

để ngăn cản quá trình hình thành cũng 

như hoạt động của các mô mỡ trong cơ 

thể. 

• Vitamin tổng hợp: cung cấp các loại 

vitamin thiết yếu khác cho cơ thể. 

Tác dụng của Chocolate slim 

• Giảm cân cực hiệu quả, dễ dàng. 

• Đốt mỡ tự nhiên chỉ sau khoảng 2 tuần, 

sau một thời gian quá ngắn phụ thuộc vô 



trọng lượng cơ thể sẽ thu được kết quả 

thay đổi rõ rệt. 

• Tăng năng lượng dẫn cơ thể: Thuốc giúp 

bạn giảm cân không hề căng thẳng bởi 

hỗ trợ giảm sự thèm ăn tuy nhiên cơ thể 

vẫn đủ năng lượng cho cơ thể tỉnh táo, 

khỏe lớn. 

• Chocoslim dễ sử dụng: Thuốc dạng bột, 

dễ pha, dễ uống, không tốn khá nhiều 

công sức và thời gian của bạn. 

• Thưởng thức thức ăn thường ngày sẽ 

thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt, giảm số 

lượng đồ ăn vặt, mang lại lợi ích giảm 

béo cho cơ thể. 



• đẩy nhanh sự trao đổi chất: Đốt cháy rất 

nhiều calo, tăng cường thúc đẩy giảm 

cân, đáp ứng chỉ tiêu giảm cân. 

• Không mắc tăng cân trở lại: Hầu hết 

người dùng sản phẩm hầu như là tất cả 

khách hàng đều xác nhận không bị tăng 

cân sau lúc dùng sản phẩm. Ở Chocoslim 

giúp giảm mỡ tự nhiên, không gây nên 

mất nước cũng như cơ. 

• ngày nay, giá niêm yết của lương thực 

giảm cân Chocolate slim là 1.580.000 

VNĐ 

22. Thuốc giảm cân Bona – Sản phẩm Việt 

được ưu chuộng nhất 



Giảm cân Bona hỗ trợ giảm cân, giảm hấp thu 

chất béo, tăng cường chuyển hóa mỡ thừa dẫn 

cơ thể, giảm năng lượng, giảm chất béo cũng 

như giảm mỡ máu. 

Đặc biệt, thuốc giảm cân Bona còn giảm mỡ 

máu, gìn giữ cân lớn ở mức mơ ước. Sản 

phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép dùng và 

khuyên sử dụng. 



 

Công dụng chính của Giảm cân Bona 

• Tác dụng giảm mỡ, chuyển hóa mỡ 

thành năng lượng dẫn cơ thể, thể dục thể 

thao sâu vô lớp mỡ lì lợm dưới bụng, bắt 

tay, bắp chân hoặc đùi. 



• giúp giảm hấp thụ chất béo, tăng cường 

chuyển hóa đưa cơ thể, giảm béo cũng 

như giảm mỡ máu. 

• Đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng,đốt cháy 

mỡ với hệ lụy nhanh mà không dẫn tới 

hại cho sức khỏe. 

• Thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, nhuận 

trường, giúp việc tiêu hóa thuận lợi, ngăn 

ngừa bệnh lý béo phì. 

• cải thiện độ đàn hồi da, giảm cân mau 

chóng, tái tạo da, phục hồi tế bào da. Vì 

thế giảm cân mà vẫn duy trì được làn da 

căng mịn. 



Tác dụng của thực phẩm hỗ trợ giảm cân 

Bona 

• những thành phần trong thuốc có nguồn 

gốc hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối. 

• Không dẫn tới tác dụng phụ, chế độ ăn 

và sinh hoạt thông thường mà không cần 

ăn kiêng kham khổ. 

• quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo an 

toàn vệ sinh, bộ phận thiết bị dây chuyền 

hiện đại 

• Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, càng 

tin tưởng hơn. 



biện pháp dùng viên uống giảm cân Bona 

hàng đầu 

khi thực hiện đúng phác đồ ghi trên chỉ dẫn 

dùng thì bạn sẽ giảm cân nhanh cũng như an 

toàn: 

• Giảm cân bona tách khiến cho 2 thời 

điểm sử dụng: 4 viên một ngày/ phân ra 

hai vài lần sáng cũng như bữa tối. 

• Với những người có cơ địa rất khó giảm 

hay lờn thuốc thì sẽ không cảm nhận rõ 

thành công giảm cân ngay từ tuần thứ 

nhất. Mà thuốc sẽ khiến mềm, nhão vùng 

mỡ sau đấy sẽ đào thải ra bên ngoài. 



• Ẳn uống khoa học: Là yếu tố quyết định 

nhất trong giảm mỡ, giảm cân, rất khó 

kiềm chế mức cân vô cùng lớn ở mức mơ 

ước. 

• Chế độ tập rất cần thiết, không chỉ đốt 

cháy calo dư thừa mà luyện tập giảm cân 

còn tốt hơn sk, khiến săn chắc da. 

23. Sumbeau – Review thuốc giảm cân có 

lợi Webtretho 

Lọt top đầu trong danh sách các loại thuốc 

giảm cân hàng đầu là SUMBEAU – đã được 

kiểm chứng là sản phẩm an toàn ở cục khám 

vệ sinh an toàn lương thực tại Pháp, được 

kiểm định về chất lượng cũng như sản phẩm 



cũng như được BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN 

thực phẩm VIỆT nam giới kiểm định trước lúc 

gây người tiêu sử dụng. 

Thành phần 

• Bột guarana, bột xương rồng Nopal,.. Sẽ 

hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn 

thành công hơn. 

• Bột Guarana (Paullinia cupana Kunth) 

540 mg 

• Chiết xuất trà xanh (Thea sinensis) 420 

mg 

• Bột xương rồng Nopal (Opuntia ficus 

indica) 360 mg 

• Chiết xuất quả mâm xôi 180 mg 



• Chiết xuất dứa (Ananas comosus) 180mg 

• Bột Grape Marc (Vitis vinifera) 180 mg 

• Chiết xuất đu đủ (Carica papaya) 120 mg 

Tác dụng 

Sản phẩm không chỉ giúp nữ lấy lại vóc dáng 

thon gọn mà còn sở hữu mái tóc làn da khỏe 

đẹp. 

Sumbeau chính là sản phẩm chức năng giảm 

cân nhanh nhất trong 1 tuần được các chuyên 

gia khuyên sử dụng. 

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất từ 

Pháp. Với Sumbeau, bạn có thể hóa lỏng cũng 



như giải phóng được 1 khối lượng mỡ thừa 

đáng kể mà không lo nguy hại. 

• giúp bạn giảm hấp thụ chất béo. 

• giúp giảm tình trạng thừa cân, béo phì. 

• hợp lại luyện tập và ăn uống hợp lý để 

đạt hiệu quả. 

cách sử dụng 

• Uống sau ăn vào bữa trưa cũng như bữa 

tối. 

• hỗ trợ giảm cân: 6 viên/ngày chia ra hai 

vài lần. 

• gìn giữ vóc dáng: 4 viên/ngày phân ra hai 

số lần. 



• Sản phẩm không dùng cho phụ nữ có 

thai và cho con bú. 

24. Viên uống giảm cân Collagen Slim 

Sau sự kết quả ngoài kì vọng của Slimfit 

USA, nhà sản xuất điển hình thức ra mắt sản 

phẩm mới viên giảm cân Collagen Slim USA 

– mang thương hiệu Nguyễn lớn Kỳ Duyên, 

chỉ được sản xuất và tách ra phối độc quyền 

cho thị trường Việt nam giới. 

Sản phẩm 2 trong 1 đẹp cả dáng lẫn da. 



 

Với Collagen Slim lúc bạn sử dụng sẽ được 

thêm nạp collagen cho da, đây là protein dạng 

sợi, một phần tất yếu của da, nâng cơ, trẻ hóa 

da săn chắc, mịn màng. 

Thành phần 

• Viên giảm cân Collagen Slim USA được 

chiết xuất từ các thành phần thảo dược tự 



nhiên như: mù tạt (Mustard), hạt trái bã 

đậu (Cassia Seed), lá dâu tằm (Mulberry 

leaf extract), lá sen (Lotus leaf), thảo 

quyết minh (Coisis), tinh bột (Medical 

Amylum)… 

• ngoài ra còn có khoáng chất Collagen 

cũng như các loại vitamin A, B1, B6 làm 

cho đẹp, ngừa lão hóa, da tăng đàn hồi. 

Công dụng 

• Collagen Slim USA tăng cường chuyển 

hóa, giảm mỡ thừa, ngăn lượng mỡ vô cơ 

thể 



• Tăng khả năng trao đổi chất, giảm được 

cân vô cùng lớn mặc dù vậy không hậu 

quả tới sk. 

• Giới hạn hấp thụ chất béo, ngừa tăng cân 

trở lại, tăng cường năng lượng dẫn 1 

ngày rất dài hoạt động. 

• giúp tăng cường việc uống nước, ăn rất 

nhiều hoa quả, để cơ thể khỏe mạnh cũng 

như ngăn chặn thèm ăn. 

• khiến cho sạch, giải độc, mang đến tinh 

thần thoải mái, 1 làn da tươi trẻ, mịn 

màng. 

• Giảm cân nhanh chóng, an toàn và hiệu 

quả. 



kỹ thuật dùng 

• Uống mỗi ngày 1 viên buổi sáng hoặc 

buổi trưa uống cùng với rất nhiều nước. 

• Giá bán tham khảo: Thuốc giảm cân 

Collagen Slim có giá niêm yết phía trên 

thị trường là 1.200.000 VNĐ/hộp 30 

viên. 

25. Thuốc giảm cân Green Coffee Bean chủ 

yếu hãng 

Green Coffee Bean hỗ trợ giảm cân đảm bảo 

cho bạn một thân hình thon gọn, cân đối, đẹp 

da, dáng xinh. 



Green Coffee Bean được chia ra phối toàn cầu 

do luyện tập đoàn General Nutrition Hoa Kỳ 

cũng như được nhập khẩu đi theo con đường 

hải quan chủ yếu thống, thông qua quá trình 

kiểm duyệt gắt gao của Bộ Y tế Cục An toàn 

thức ăn, đã được cấp giấy phép chứng nhận số 

2092/2014/ATTP-XNCB lưu hành toàn quốc. 

Thành phần: 

• Dù không áp dụng chế độ ăn kiêng đặc 

biệt nào, hạt cà phê xanh giúp người thừa 

cân, béo phì giảm đáng kể trọng lượng 

cơ thể. 

• Viên uống giảm cân Green Coffee Bean 

giữ nguyên những hoạt tính quý giá hỗ 



trợ cải thiện tỷ lệ trao đổi chất, đẩy lớn 

tiêu hao chất béo mà vẫn đảm bảo cơ thể 

khỏe mạnh. 

• Hạt cà phê còn xanh giảm cân nhanh bởi 

hàm lượng axit Chlorogenic rất nhiều, 

ngăn cản sự tích lũy chất béo, hạn chế 

hấp thụ Carbs, làm nhanh giảm cân, điều 

chỉnh lượng đường hỗ trợ giảm cân thành 

công. 

• Ellulose thúc đẩy tiêu hao năng lượng, 

giảm cân kịp thời, đặc biệt vỏ nang 

cellulose chứa rất nhiều dưỡng chất 

khiến đẹp, săn chắc da. 

• Vỏ gạo với hàm lượng chất xơ lớn cùng 

với chất dầu, vitamins, chất khoáng, đặc 



biệt tinh dầu tocotrienol factor (TRF) 

trong vỏ gạo khử chất hóa học, phòng 

ngừa đông máu, giảm mỡ máu, các bệnh 

liên quan đến tim mạch. 

• Silica có tác dụng giảm cảm giác thèm 

ăn, chia sẻ vi chất quan trọng cho sk như 

là vitamin B, vitamin C cũng như năng 

lượng nuôi dưỡng cơ thể trong quy trình 

đào thải chất béo. 

Công dụng 

• Đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, đào thải 

ra bên ngoài, không lo tăng cân trở lại 

sau khi dùng 



• Chặn đứng cơn thèm ăn, người sử dụng 

giảm được lượng calo dư thừa cơ bản vô 

cơ thể. 

• Không khiến cho cơ thể bạn bị trũng, 

nhão cũng như không gây ra tiêu tiết như 

là các sản phẩm khác. 

• Không gây ra những biểu hiện stress, đau 

đầu, buồn nôn, chóng mặt,… 

phương án sử dụng 

• Mỗi ngày chỉ phải uống 2 viên/ ngày vào 

buổi sáng và tối. Uống trước bữa ăn 30 

phút với 100ml nước ấm. (Các bạn khi 

uống thuốc giảm cân nhớ ăn sáng đầy đủ 

nhé). 



• Qúa trình giảm cân khiến cơ thể tăng 

cường trao đổi chất, bài tiết nên sử dụng 

tầm 2-4 lít/ ngày nhé. 

• Giá Green Coffee Bean tham khảo: 

890.000 VNĐ/hộp 30 viên. 

Trên đây là 25 loại thuốc giảm cân an toàn 

hiệu quả nhất 2021 đã được Bộ Y tế cấp phép 

cũng như hàng ngàn người dùng đánh giá rất 

nhiều. 

Nhà Thuốc An Tâm hi vọng bạn tìm cho mình 

một sản phẩm phù hợp nhất để lấy lại vóc 

dáng thon gọn, tự tin. Trường hợp bạn quan 

tâm, coi thêm các bài viết về giảm cân tại 

ĐÂY. 
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