
Thuốc giảm cân Baschi: tác dụng, cách 

dùng và giá bán 

Thuốc giảm cân Baschi Có Tốt Không? 

Dùng Thế Nào, Công Dụng Và Giá Bán. 

Thuốc giảm cân Baschi “Giảm từ 4 đến 5 

kg sau 1 liệu trình mà không gây ra mệt 

mỏi, không đem tới tác dụng phụ cho người 

sử dụng”. 

Đấy là những gì mà gần đây người ta đang 

truyền tai nhau về thực phẩm chức năng có tác 

dụng giảm cân Baschi. 

Liệu rằng, thuốc giảm cân Baschi có thực sự 

tốt không hoặc chỉ là lời đồn thổi của cư dân 

mạng? Baschi có giá bao nhiêu cũng như mua 
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tại đâu? Hãy cùng Nhà Thuốc An Tâm tìm 

hiểu rõ ràng hơn thông qua bài viết Bên dưới 

nhé! 

[A-Z] Thuốc giảm cân Baschi: Thành Phần, 

Công Dụng, Giá bán 

Thuốc giảm cân Baschi  là thuốc gì? 

Hiện nay thừa cân béo phì đang dần trở thành 

mối lo ngại hàng đầu chỉ xếp sau những bệnh 

mạn tính, không chỉ gây nên ảnh hưởng xấu 

tới sức khỏe mà còn tác động nặng hơn đến vẻ 

đẹp bên ngoài. 

Thấu hiểu được nỗi lo ngại này, các nhà 

nghiên cứu đã bắt tay vào phát hiện các loại 



thực phẩm có tác dụng giảm cân, trong đấy 

phải kể tới thực phẩm giảm cân Baschi. 

Baschi nổi lên như một trường hợp trên thị 

trường thuốc giảm cân bởi tác dụng tuyệt vời 

trong việc hạn chế cân nặng, đồng thời đem 

đến thân hình thon. 

Cùng với đấy là việc sản phẩm không dẫn đến 

tác dụng không mong muốn đối với người sử 

dụng cũng góp phần tăng sự tin tưởng của 

người dùng dành cho Baschi. 
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✔ Giá thuốc giảm cân Baschi: 

➤ 1 Hộp Baschi giá: 300.000đ. 

➤ 2 Hộp Baschi giá: 550.000đ. 

➤ Mua 3 Hộp tặng 1 Hộp giá: 850.000đ. 

➤ Mua 4 Hộp tặng 1 Hộp giá: 1.050.000đ. 

 

HOẶC: 

CHAT ZALO ::: 0886636631 

CHAT FACEBOOK 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/thuoc-giam-can-baschi
https://zalo.me/0886636631
https://m.me/nhathuocantam169/
https://bit.ly/datmuathuoctot


Hoặc Gọi Số: 0886.636.631 

Một điểm đặc biệt của sản phẩm giảm 

cân Baschi đó là: sự ra đời của thực phẩm 

giảm cân Baschi là kết quả nghiên cứu của hai 

tập đoàn mỹ phẩm cũng như làm đẹp lớn 

Chaochao của Thái Lan cũng như Baian của 

Đài Loan. Chính sự kết hợp này đã đem đến 

hiệu quả toàn diện của sản phẩm. 

Hiện tại, sản phẩm Baschi được sản xuất 

chính ở công ty Taiwan Nuomeixiu Cosmetic 

and Beauty, Thailand với công nghệ nano tiên 

tiến. 

Công dụng của thuốc giảm cân Baschi 

tel:0886636631


Thực phẩm giảm cân Baschi giúp người sử 

dụng giảm cân hiệu quả cũng như an toàn phụ 

thuộc trên cơ chế đốt cháy mỡ thừa ở những 

tại vùng như hông, bụng, đùi,…, song song 

giúp chuyển hóa mỡ thành năng lượng cho 

mọi hoạt động của cơ thể. 

Bên cạnh đó, sản phẩm được cho là có tác 

dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ no lâu cũng như 

giảm cảm giác thèm ăn cho người sử dụng. 

Ngoài ra, một điểm cộng không thể không 

nhắc tới khi dùng thực phẩm giảm 

cân Baschi đấy là sản phẩm hỗ trợ giảm cân 

kịp thời, kịp thời đem tới thân hình thon gọn 



cho người dùng mà không hề gây ra việc da 

mắc nhăn nheo. 

Mà ngược lại, Baschi còn hỗ trợ cho người 

dùng có một làn da mịn màng, săn chắc, căng 

bóng đầy quyến rũ. 

Thuốc giảm cân Baschi có mấy loại? 

Thuốc giảm cân Baschi Thái Lan Hồng 

Giảm cân Baschi Thái Lan Hồng có vỏ bên 

ngoài màu hồng bằng sắt thế nhưng đã ngừng 

sản xuất kể từ năm 2018. Viên nang mềm bên 

trong có màu xanh lam. 

Sản phẩm này được bào chế dành cho người 

có cơ địa tương đối khó giảm cân. 



Bên ngoài sản phẩm này còn có 2 sản phẩm na 

ná khác đó là Baschi xanh cũng như cam. 

Thuốc giảm cân Baschi cam loại mới 

Giảm cân Baschi cam loại mới là một liệu 

trình giảm cân được các chuyên gia của tập 

đoàn Baian nghiên cứu cũng như phát triển. 

Kết quả hình thành này có từ sự cải tiến sản 

phẩm Lishou Phục Linh. Hỗ trợ người béo 

phì, thừa cân có mong muốn giảm được cân 

kịp thời. 

Thuốc giảm cân Baschi cam đạt hiệu quả hiệu 

quả nhất 



Với thành quả của những nhà khoa học, lúc 

dùng Baschi cam có thể cho người sử dụng 

giảm nhanh chóng từ 2 – 4 kg chỉ sau 1 tuần 

sử dụng cũng như sau một tháng có thể là 5 

đến 8 kg. 



Thuốc giảm cân Baschi coffee 

Giảm cân Baschi cam bên ngoài sản xuất tại 

dạng Herbal ra còn có sản xuất ở dạng Baschi 

Coffe, Baschi cafe để phục vụ cho nhu cầu 

người sử dụng, có rất nhiều người ưa thích 

uống cafe nên sản phẩm này được ra đời cũng 

như tác dụng tương tự như loại màu cam. 

Thuốc giảm cân Baschi xanh 

Riêng đối với giảm cân Baschi xanh thì vỏ 

hộp của nó bằng bìa giấy, cả vỏ và lọ bên 

trong đều có màu xanh dương nhạt. Viên 

thuốc có màu cam. 



Sản phẩm này được sản xuất dành riêng cho 

các người bị tích tụ rất nhiều mỡ ở bụng, đùi, 

chân, bắp tay đang có mong muốn được giảm 

cân kịp thời. 

Với cơ chế kéo dài cảm giác no và hạn chế 

cảm giác thèm ăn, khả năng giảm cân thành 

công của những bạn thừa cân khá chắc chắc. 

Lượng thức ăn bạn tiêu thụ sẽ phần nào được 

giảm bớt mặc dù vậy không hề thấy đói. 

Ngoài công dụng phòng ngừa tích mỡ thừa thì 

sản phẩm này có có cả cơ chế loại bỏ độc tố 

của cơ thể, đào thải lượng cholesterole xấu. 

Thành phần của thuốc giảm cân Baschi 



Sau hàng ngàn giờ nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm, thực phẩm giảm cân Baschi đã được 

ra đời với mục tiêu tìm lại vóc dáng mơ ước 

và thân hình thon gọn cho người dùng. 

Sản phẩm được tạo nên từ các thành phần có 

nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, bao gồm: 

Tinh bột 35%, Nredients Aloe 23%, Cassia 

hạt giống 18%, Lá sen 13%, Garcinia 

Cambogia 11%. 

Bên ngoài ra, trong thành phần của sản phẩm 

còn chứa các loại dược liệu và tá dược khác 

đóng vai trò hoàn thiện sản phẩm, giúp loại bỏ 

mỡ thừa lâu năm. 



Tác dụng của thuốc giảm cân Baschi 

Tác dụng của thực phẩm giảm cân Baschi là 

sự kết hợp tác dụng của những thành phần có 

trong sản phẩm: 

Tinh bột: lúc vào trong cơ thể, dưới sự chuyển 

hóa của các enzym bên trong tinh bột sẽ 

chuyển thành Glucose, cung cấp năng lượng 

cho những hoạt động của cơ thể. 

Nredients Aloe: có nguồn gốc từ cây lô hội, có 

chứa một số enzym có tác dụng chuyển hóa 

protein thành những acid amin, đồng thời có 

tác dụng chuyển hóa mỡ thừa thành năng 

lượng cho cơ thể. 



Bên cạnh đấy, thành phần từ lô hội còn có tác 

dụng cải thiện làn da, hỗ trợ da mịn màng, săn 

chắc, giảm viêm, khỏe đẹp. 

Cassia hạt giống: Thành phần có ích cho 

đường ruột, có tác dụng nhuận trường, giúp 

tích cực trong việc giảm béo. 

Lá sen: Theo kết quả nghiên cứu, trong lá sen 

có chứa Gluconic acid, Roemerine, 

Isoquercitrin,… 

Đây đều là những thành phần giúp làm giảm 

hàm lượng cholesterol trong máu, giúp giảm 

mỡ máu, hỗ trợ đem lại cho người sử dụng 

vóc dáng thon gọn cũng như săn chắc. 



Bên ngoài ra, trong lá sen còn có chứa hàm 

lượng Flavonoid cao có tác dụng phòng tránh 

xơ vữa động mạch, hạn chế nguy cơ tai biến. 

Garcinia Cambogia: có chứa acid 

Hydroxycitric có tác dụng ngăn ngừa dự trữ 

mỡ thừa, chất béo trong cơ thể. 

Bên cạnh đó, thành phần này còn có tác dụng 

kiểm soát vị giác, giảm cảm giác thèm ăn, 

song song tăng sức bền trong quá trình tập 

luyện. 



 

Thuốc giảm cân Baschi có tác dụng phụ 

không? 



Với bảng thành phần được các nhà khoa học 

đánh giá cao về xuất xứ cũng như tác dụng có 

nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, 

thực phẩm giảm cân Baschi tự tin khẳng định 

đem đến hiệu quả cao mà không hề gây ra tác 

dụng không mong muốn với người sử dụng. 

Sản phẩm không gây ra tác dụng phụ, không 

dẫn đến mất nước cũng như không khiến 

người dùng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, 

nếu bạn bị dị ứng với một hay bất cứ thành 

phần nào có trong sản phẩm, hãy thật thận 

trọng trước khi dùng sản phẩm. 

Để an toàn, nếu bạn tìm ra có triệu chứng dị 

ứng thì không nên tiếp tục dùng mà hãy thử 



tìm câu trả lời khác cho quá trình giảm cân 

của mình. 

Bài tham khảo: cách giảm cân nhanh trong 

1 tuần 

Cách sử dụng thực phẩm giảm cân Baschi 

hiệu quả 

Với mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất và dễ 

dàng trong việc sử dụng sản phẩm, các nhà 

nghiên cứu đã phát triển cũng như tung sản 

phẩm Baschi ra thị trường dưới dạng viên 

nang mềm. 

Tuy vậy, để đạt được hiệu quả tối đa trong quá 

trình sử dụng sản phẩm, việc sử 



dụng Baschi đúng cách là một điều hết sức 

cần thiết. Người dùng nên tuân theo chỉ dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất để có được tác dụng 

giảm cân dứt điểm nhất. 

Nếu bạn muốn giảm thiểu số cân nặng của 

mình: mỗi ngày bạn nên dùng 1 viên giảm cân 

Baschi. 

Bạn có thể uống viên giảm cân Baschi trong 

vòng khoảng nửa tiếng trước lúc ăn sáng. Tuy 

vậy, trong hiện tượng bạn quên uống thuốc 

vào buổi sáng, bạn có thể uống vào buổi trưa. 

Nếu bạn đã đạt được số cân nặng mong muốn 

cũng như có nguyện vọng duy trì vóc dáng: 

bạn dùng sản phẩm với liều lượng giảm dần. 



Trong 2 tuần đầu tiên, bạn nên uống 1 viên 

Baschi trong vòng 2 ngày. 3 Tuần kế tiếp thì 

cách 3 ngày uống 1 lần. Sau đó có thể uống 4 

ngày 1 lần, cứ thế kéo dài trong khoảng 2 

tháng rồi dừng hẳn. 

Lưu ý khi sử dụng giảm cân Baschi 

Sản phẩm Baschi không có là thuốc, chỉ là 

thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. Vì 

vậy, người dùng chẳng thể dùng sản phẩm 

thay thế thuốc chữa trị bệnh. Tuy vậy bù vào 

đó, sản phẩm này gây ra ít tác động xấu tới cơ 

thể của bạn, không như các loại thuốc giảm 

cân khác. 



Trong quá trình sử dụng sản phẩm giảm 

cân Baschi, bạn cần bổ sung từ 2 đến 3 lít 

nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, để sản phẩm có 

thể phát huy tác dụng một cách hàng đầu, 

người sử dụng nên giảm thiểu tối đa việc dùng 

bia rượu, đồ uống có chứa cồn và những chất 

kích thích. 

Ngoài ra, việc sử dụng sản phẩm cần kết hợp 

với chế độ ăn uống hợp lý và khoa học. Cùng 

với đó, người sử dụng cần phải chăm chỉ rèn 

luyện thể dục thể thao để đẩy nhanh tiến độ 

giảm cân, duy trì vóc dáng. 

Việc giảm cân là cả một quá trình, vì vậy để 

đạt được hiệu quả thì người sử dụng nên tuân 



thủ chỉ dẫn sử dụng thực phẩm giảm cân 

Baschi, tránh quên dùng hoặc bỏ liều. 

Đối tượng nào nên sử dụng giảm cân 

Baschi ?  

Bạn nên tìm đến thực phẩm giảm cân Baschi 

nếu bạn đang nằm trong một số đối tượng 

được kể tới sau đây: 

Người thừa cân, rất nhiều mỡ vùng cánh tay, 

đùi, bụng. 

Bạn muốn giảm cân tuy nhiên không có thời 

gian để luyện tập. 

Bạn là dân văn phòng, ngày ngày phải ngồi 

một chỗ gây béo bụng, ít tập luyện. 



Bạn mong muốn có thể giảm cân nhanh trong 

một khoảng thời gian quá ngắn. 

Bạn đã thử nhiều biện pháp giảm cân khác 

mặc dù vậy chưa đạt được kết quả như mong 

muốn. 

Bạn muốn có một thân hình mảnh mai, vóc 

dáng thon gọn. 

Không nên dùng giảm cân Baschi Herbal trên 

những đối tượng nào? 

Người sử dụng không nên dùng thực phẩm 

giảm cân Baschi trong các tình trạng được liệt 

kê dưới đây: 

Phụ nữ đang mang bầu. 

Phụ nữ đang trong giai đoạn cho con ăn bằng 



sữa mẹ. Nếu muốn sử dụng sản phẩm thì nên 

ngừng cho con bú. 

người bị bệnh về tim mạch, người huyết áp 

cao. 

Người sử dụng mắc suy giảm chức năng gan 

thận. 

Trẻ em nằm trong độ tuổi dưới 12 tuổi. 

Người rối loạn tâm thần hay dùng ma túy. 

Thuốc giảm cân Baschi có tốt không? An 

toàn không? 

Ngay từ khi mới ra mắt trên thị trường, giảm 

cân Baschi đã chiếm được đa số sự tin tưởng 

của người sử dụng lúc là sản phẩm của tập 



đoàn lớn nổi tiếng đã có tiếng vang lớn trong 

ngành thực phẩm giảm cân đến từ Thái lan. 

Chính bước đệm đầu này đã giúp Baschi được 

rất nhiều người nhận ra. 

Và không để mọi người thất vọng, giảm 

cân Baschi đã khẳng định vị thế của mình 

thông qua tác dụng giảm cân tuyệt vời trong 

thời gian ngắn và đáp ứng đầy đủ ngện vọng 

của người dùng. 

Sản phẩm vừa giúp giảm cân hiệu quả mà lại 

an toàn, không đem tới tác dụng phụ đồng 

thời có công dụng tích cực trên làn da của 

người dùng. 



Ngoài ra, thành phần có nguồn gốc hoàn toàn 

từ thiên nhiên cũng giúp Baschi được nhiều 

người ưa thích. 

 

Chắc hẳn ai uống thuốc giảm cân cũng có câu 



hỏi rằng liệu uống sản phẩm này có hại 

không? 

Cũng với những kiến thức chúng tôi đã cung 

cấp đấy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân 

Baschi rất an toàn đối với người sử dụng, đã 

được xác nhận của cục an toàn. 

Nếu bạn tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng thì 

sẽ không có điều gì xảy ra. Nếu có thì chắc 

cũng chỉ là hiện tượng dị ứng với thành phần 

của thuốc hoàn toàn thông thường. 

nhưng nếu bạn không tuân thủ đúng như 

hướng dẫn dùng mà sử dụng bừa bãi thì cơ thể 

bạn có thể gặp rất nhiều tác động xấu ảnh 

hưởng tới sức khỏe. 



Vì thế bạn nên tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia trước lúc bắt đầu uống giảm cân 

Baschi. 

Tìm hiểu thêm về giảm cân tại nhà cho học 

sinh 

Thuốc giảm cân Baschi này đã được nhiều 

người không chỉ ở Việt nam mà còn cả những 

đất nước khác tin sử dụng, sau lúc sử dụng họ 

đã giới thiệu cho khá nhiều bạn bè và đa số 

trong đó rất ưng ý với số kg mình đạt được mà 

không ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể. 

Nếu bạn vẫn còn chưa chắc chắn thì có thể 

tham khảo một số review về sản phẩm sau. 



Review từ người tiêu sử dụng về thuốc 

giảm cân Baschi Webtretho 

Thực phẩm chức năng giảm cân Baschi 

Triphala hiện đang nhận được vô vàn phản hồi 

tích cực từ người dùng. 

Dưới đây là một số phản hồi từ người tiêu sử 

dụng lúc dùng sản phẩm Baschi trên một số 

diễn đàn: 

Phản hồi của chị Phạm Thị Oanh, 35 tuổi, quê 

tại Bình Định: 

“Tôi là dân văn phòng, cả ngày ngồi trước 

máy tính, đi lại còn ít nói gì tới việc tập thể 

dục thể thao. 



Chính cái bản chất công việc như thế nên giờ 

bụng tôi cứ thế tích đầy mỡ rồi to ra, nhìn tới 

là xấu. 

Hôm nọ được chị hàng xóm giới thiệu sản 

phẩm giảm cân Baschi, thấy thành phần toàn 

thảo dược nên cũng an tâm nên mua về dùng 

thử. 

Ấy thế mà lại có hiệu quả thật, tôi đã giảm 

5kg rồi đấy. Tôi vui lắm.” 

Phản hồi của chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, 40 tuổi, 

quê tại Thái Bình: 

“Chị đã sử dụng nhiều loại thuốc giảm 

cân với cả phương pháp giảm cân tìm hiểu 



trên mạng rồi, cân thì chẳng giảm mà thấy da 

dẻ còn càng ngày càng sạm đi. 

Người thì thừa cân, da dẻ lại xấu, khiến chị 

càng tự ti mỗi khi gặp chồng, chị buồn lắm. 

Thế là có lần chị tâm sự điều này với cô bạn 

mới đi Thái Lan về. 

Xong rồi được cô ấy giới thiệu cho sản phẩm 

giảm cân Baschi nghe nói là đang làm mưa 

làm gió bên Thái. Thế rồi chị cũng mua về 

dùng thử. 

Thật không thể tin được, chỉ sau 2 tháng dùng 

sản phẩm, chị giảm hẳn 7kg. Ôi chị mừng 

lắm, chồng nhìn mà thấy yêu hơn, cười.” 



Phản hồi của anh Trần Minh Thắng, 27 tuổi, 

quê ở Hải Dương: 

“Mình dân IT, ngồi rất nhiều, lại còn hoặc 

uống bia với bạn bè nên bụng to. Cũng thử tập 

luyện những kiểu nhưng cũng không ăn thua. 

Thế là bạn gái mới mua cho hộp giảm cân 

Baschi này về uống. Lúc ban đầu định không 

uống đâu tuy nhiên người yêu ép quá, thế là 

cũng sử dụng thử. 

Ấy vậy mà có hiệu quả, bụng mình bây giờ 

mỡ cũng giảm nhiều lắm rồi. Mình phải cảm 

ơn bạn gái mình nhiều lắm ấy chứ.” 



Phản hồi của chị Lê Thị Lan Anh, 31 tuổi, quê 

tại Hải Dương: 

“Từ sau khi sinh bé đầu lòng, tôi tăng lên hẳn 

12kg. Người vừa béo vừa xấu, khiến tôi tự ti 

về bản thân lắm. 

Đợt nọ có người giới thiệu cho sản phẩm giảm 

cân Baschi, tôi đợi cai sữa cho bé xong là sử 

dụng luôn. 

Tháng trước tiên sử dụng sản phẩm tôi đã 

giảm được luôn 4kg. 

Tôi mừng lắm. Tôi sẽ tiếp tục mua sản phẩm 

này về dùng, tiện giới thiệu với những bà mẹ 

bỉm sữa luôn, vì nó hiệu quả thật mà.” 



chỉ dẫn phân biệt giảm cân Baschi thật và giả 

Với sự nổi tiếng và phổ biến tốt nhất trong 

suốt 10 năm có mặt trên thị trường, thực phẩm 

giảm cân Baschi đang ngày càng bị nhiều cơ 

sở làm nhái. 

Điều này không chỉ gây nên ảnh hưởng tới uy 

tín và chất lượng của sản phẩm mà còn gây 

nên tác động nặng thêm trực tiếp tới sức khỏe 

của người tiêu dùng. 

Hướng dẫn phân biệt giảm cân Baschi thật 

cũng như giả 

Vậy làm thế nào để người sử dụng có thể phân 

biệt được thực phẩm chức năng giảm cân 



Baschi thật cũng như giả để có sự lựa chọn 

đúng nhất? 

Khi mua sản phẩm, để tránh mua phải hàng 

kém chất lượng, bạn cần chú ý vào đặc điểm 

trên hộp sản phẩm. 

Tuy mẫu mã cũng như hình dạng của hàng giả 

có thể nhái na ná với hàng thật nhưng do bản 

chất là hàng giả nên có rất nhiều điểm không 

thể như hàng thật. 

Sau đây là một số đặc điểm nhận dạng hàng 

thật mà Fel muốn gửi gắm đến những bạn lúc 

mua hàng: 



Trên hộp ngoài của sản phẩm, mặt trước sẽ là 

chữ Thái Lan, mặt sau là chữ Anh. 

Trên hộp có dán tem 7 màu chống hàng giả. 

tại trên viên thuốc có kí hiệu chữ A1. 

Phía dưới hộp có in dòng chữ “Taiwan 

Nuomeixiu Cosmetic & Beauty Co,.LTD” 

Trên vỏ ngoài của hộp có cung cấp đầy đủ 

thông tin về công dụng, thành phần, hướng 

dẫn dùng, nhà sản xuất. 

Chữ trên vỉ thuốc có màu cam tươi bóng và 

đẹp. 

bên ngoài ra, trên bao bì ngoài của sản phẩm 

luôn có mã vạch, người mua có thể dùng phần 

mềm check mã vạch để phân biệt thật giả. Bên 



cạnh đấy, riêng với sản phẩm giảm cân Baschi 

khi được bán trên thị trường Việt nam, để 

khám thật giả, bạn có thể gửi tin nhắn theo cú 

pháp: “TCG TH mã số thẻ cào của sản phẩm” 

gửi 8077. 

Nếu như sản phẩm là chính hãng, sẽ có tin 

nhắn gửi về với nội dung: “Cảm ơn quý khách 

đã mua sản phẩm chính hãng”. Còn nếu không 

phải tin nhắn với nội dung như trên gửi về, thì 

sản phẩm là hàng nhái, không nên dùng. 

Giảm cân Baschi có giá bao nhiêu? 

Sản phẩm Baschi hiện đang được bán rộng rãi 

trên thị trường với giá bán dao động khoảng 



300.000 VNĐ trên 1 hộp gồm có 30 viên. Giá 

bán này có thể thay đổi căn cứ vào từng cơ sở. 

Thuốc giảm cân Baschi cam đạt hiệu quả hiệu 

quả nhất 

 



Giảm cân Baschi chính hãng mua ở đâu Hà 

Nội, Đà Nẵng, TPHCM? 

Với nguồn gốc xuất xứ từ đất nước Thái Lan, 

nên Baschi được phân phối về Việt nam giới 

cơ bản qua con đường nhập khẩu. 

Vì vậy, để khách hàng có thể mua được hàng 

chính hãng đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, bạn 

nên tìm tới các địa chỉ mua hàng uy tín, cơ sở 

phân phối chính hãng của nhà sản xuất. 

Một điều lưu ý là người tiêu sử dụng không 

nên đặt mua thực phẩm có tác dụng giảm 

cân Baschi trên những trang web bán hàng 

online như Sen đỏ, Shopee, Lazada,… 



vì ở trên những trang web này có bán nhiều 

sản phẩm nhái của giảm cân Baschi mà người 

dùng chẳng thể phân biệt được. 

Bên cạnh đó, khi mua sản phẩm, người sử 

dụng cần chú ý đến hạn dùng của thực phẩm 

giảm cân Baschi để tránh mua phải sản phẩm 

đã quá hạn sử dụng. 

Hạn dùng của Baschi là 36 tháng kể từ ngày 

sản xuất. Ngày – tháng – năm sản xuất cũng 

như hạn dùng của sản phẩm được nhà sản xuất 

in đầy đủ trên bao bì. 

Chú ý người dùng không thể nào sử dụng sản 

phẩm Baschi đã quá hạn để tránh khỏi các tác 

hại không thể lường trước được. 



NHÀ THUỐC AN TÂM cam kết hàng công 

ty – hàng chính hãng BASCHI. Đền Tiền gấp 

10 lần nếu quý khách hàng phát hiện ra thuốc 

giảm cân BASCHI là hàng giả 

Giảm cân Baschi -phương pháp giảm cân An 

Toàn – Hiệu Qủa – mau chóng cho mọi đối 

tượng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 

cũng như nhận mức giá ưu đãi nhất lúc mua 

hàng. 

Thông qua bài viết Nếu bạn còn thắc mắc gì 

chưa rõ có thể liên hệ tới Nhà Thuốc để được 

tư vấn thông qua SDT: 0586 187 693 

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

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