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CHỌN LOẠI THẢO DƯỢC HAY QUÀ TẶNG NÀO?
Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân Sâm: nên dùng hay không?

Theo Y Lý Phương Dược Đông Phương, bất cứ một vị thuốc nào dù là quý 
hiếm như: Nhân Sâm, Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo khi dùng đơn độc hay 
phối hợp đều phải hết sức tinh tế, nếu không thì lợi bất cập hại:

* Nhân sâm rất dương, đại bổ nguyên khí, rất tốt cho người bệnh Âm, nhưng dùng độc 
vị lâu dài sẽ làm lệch cân bằng Âm Dương.
* Linh Chi là nấm rất Âm, giải độc rất tốt cho người bệnh Dương, nhưng sử dụng lâu 
ngày cơ thể bị Âm hoá.
* Đông Trùng Hạ Thảo bổ tinh khí, chữa ho lao, chữa thần kinh suy nhược, bổ thận tuy 
nhiên nếu dùng độc vị lâu ngày sẽ mất tác dụng.

Để tăng cường dược tính mà vẫn giữ được sự cân bằng Âm Dương của chế 
phẩm thường phải dùng đúng và đủ quân thần tá sứ, giống như trong quân 
đội cần có tướng, sĩ quan, binh sĩ cũng như phải có đủ không quân, hải quân, 
lục quân, có thêm thiết giáp, pháo binh... thì mới mang lại hiệu quả mong đợi.

Riêng thuốc Age Reviver (Phục Hồi Sinh Lực) của chúng tôi bao gồm 15 loại 
dược thảo sau đây: Nhân Sâm, Đông Trùng Hạ Thảo, Linh Chi, Kỷ Tử, Bạch 
Quả, Dâm Dương Hoắc (Lá mác), Súc Dương, Đổ Trọng, Đan Sâm, Hoành 
Tinh, Thục Địa, Bắc Ngũ Vị Tử, Mạch Môn Đông, Phục Linh, Sơn Trà.

Chế phẩm trên đây gồm 15 loại dược thảo 
quý hiếm không những có tác dụng theo từng 
dược tính chuyên biệt mà còn được phối hợp 
hết sức tinh tế đem lại sự cân bằng Âm Dương 
cho cơ thể. Hay nói cách khác là làm cho dịch 
nội bào trong cơ thể cân bằng độ Axit & Kiềm 
(pH=7.35-7.45). Từ đó cơ thể sẽ tự điều chỉnh, 
hệ thống miễn dịch được nâng cao, hệ thần 
kinh, hệ nội tiết hưng phấn và sau thời gian 3 
tháng với độ pH được cân bằng
 
 
Cơ thể sẽ tự mình làm được điều huyền diệu 
vốn sẵn có của nó là: phục hồi sinh lực, tự chữa 
lành bệnh tật đến mức tối ưu.
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ĐÁNG GIÁ ĐỒNG TIỀN (VALUE FOR MONEY)
Hân hạnh giới thiệu thuốc Age Reviver (Phục Hồi Sinh 
Lực - PHSL) thế hệ thứ 4 AUSTL 201410 vừa sản xuất:

Cùng với sự thành công nhiệm mầu của PHSL thế hệ thứ 3 (Austl 131577); kể 
từ tháng 02/2013 chúng tôi vừa hoàn thành và đưa ra thị trường thuốc PHSL 
thế hệ thứ 4 (Austl 201410), kết quả của các nghiên cứu mới nhất với liều lượng 
thích ứng đạt hiệu quả cao, đáp ứng sự mong đợi của người dùng:

Cùng một công thức thuốc gồm 15 loại dược thảo với liều lượng từng loại gia 
tăng trong mỗi viên gấp đôi đến gấp 4 lần:

* 500mg Linh Chi trong mỗi viên PHSL, trị giá 53 cents nếu so với Linh Chi đơn độc, 
940mg mỗi viên, hộp 100 viên, giá $100 trên thị trường.

* 300mg Đông Trùng Hạ Thảo trong mỗi viên PHSL; trị giá 78.49 cents nếu so với Đông 
Trùng Hạ Thảo đơn độc, 600mg mỗi viên, hộp 100 viên, giá $157.00 trên thị trường.

* 500mg Nhân Sâm trong mỗi viên PHSL; trị giá 31.90 cents nếu so với Nhân Sâm đơn 
độc, 500mg mỗi viên, hộp 50 viên, giá $15.95 trên thị trường.
Chỉ riêng 3 loại Linh Chi + Đông Trùng Hạ Thảo + Nhân Sâm trong mỗi viên PHSL có 
giá trị trên thị trường là : 53 cents + 78.49 cents + 31.9 cents = $1.63

* Ngoài ra 12 loại dược thảo khác có trong viên thuốc đều gia tăng gấp đôi đến gấp 
tư Chúng tôi vẫn bán với giá $60 hộp 60 viên, tính ra mỗi viên $1 hay $1/1.63 = 61% 
khi so sánh với 3 loại Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân Sâm đang có mặt trên thị 
trường… nhưng nếu kể luôn 12 loại dược thảo còn lại có trong viên PHSL, giá bán thuốc 
PHSL của chúng tôi chỉ có ¼ hay 25% khi so với các loại thuốc đơn độc khác trên thị 
trường. Nói cách khác thuốc của chúng tôi rẻ hơn thị trường gấp 4 lần.

* Cái tuyệt vời của thuốc PHSL là giúp cho cơ thể tự cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt, 
càng dùng càng có lợi cho cơ thể. 

Chúng tôi có thuốc mẫu miễn phí gởi đến nhà bằng bưu điện: dùng thử 
(không tốn tiền) biết liền sự hiệu nghiệm.

Một đợt dùng 90 ngày, ngưng 1 – 2 tuần trước khi dùng đợt kế tiếp. Vì thuốc 
PHSL cân bằng âm dương nên có thể dùng lâu dài mà không có bất kỳ phản 
ứng phụ nào như các loại thuốc đơn độc khác (quá âm hoặc quá dương).
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ĐẸP DA MẶT TƯƠI NHAN SẮC
Thuốc Phục Hồi Sinh Lực (PHSL) Age Reviver của chúng 
tôi giúp cơ thể tự phục hồi toàn bộ chức năng trong đó có 
gan, thận và khi gan, thận trong tình trạng tối ưu, cơ thể 
sẽ có làn da mịn màng, tươi sáng một cách tự nhiên. PHSL 
còn giúp cơ thể điều hòa nội tiết tố, từ đó các loại mụn lớn 
nhỏ đều từ từ biến mất khỏi da mặt. 

PHSL làm toàn cơ thể hưng phấn, tạo làn da hồng hào một cách tự nhiên, 
làm cho ánh mắt sắc và sáng; không cần pha màu vào phấn để tạo má hồng 
mà má vẫn hồng từ bên trong làn da; ánh mắt có thần sắc chứ không u buồn 
làm mất vẻ đẹp như các cách làm đẹp khác. Và toàn thể gương mặt sáng, 
hồng hào, da mịn đẹp, có thần sắc một cách hoàn toàn tự nhiên.

Đây là cách làm đẹp từ bên trong, ít tốn kém, hiệu quả chắc chắn, hiệu quả lâu 
dài, không gây hậu họa như một số cách làm đẹp khác. Nó còn giúp cơ thể tự 
phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh lực!

2 trong số hàng ngàn khách hàng của chúng tôi hài lòng vì đạt được điều này:

* Chị Trúc Quân : Cộng tác viên báo Việt Luận, di động 0449 117 860. Chị Trúc Quân 
dùng thuốc PHSL để chữa bệnh bàn tay và bàn chân lạnh, chị rất hài lòng sau vài tuần 
và sau 3 tháng sử dụng, chị phát hiện ra da mặt mình đẹp, mịn màng và tươi sáng một 
cách tự nhiên.

* Anh Trương Quang Minh, kỹ sư Hoá Học, cao học Kế Toán, di động 0411 194 470. Anh 
Minh dùng thuốc PHSL để chữa bệnh đi tiểu nhiều lần liên tục, anh rất hài lòng sau vài 
tuần và sau 6 tháng sử dụng, anh cũng phát hiện da mình đẹp, mịn màng và tươi sáng 
một cách tự nhiên!
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BỆNH TIM

Tim chúng ta làm việc liên tục từ khi mới sinh cho đến lúc quy tiên.Vì nhiều lý 
do khác nhau, trong đó nếu chúng ta dùng nhiều rượu, thuốc lá, cà phê, dầu, 
mỡ, đạm động vật, các loại hóa chất (kể cả thuốc làm bằng hóa chất), đường 
(kể cả dư thừa đường do bệnh tiểu đường), bột ngọt (mì chính)… lâu ngày có 
thể làm cho tim đập nhanh, chậm, rối loạn nhịp tim (khi quá nhanh, khi quá 
chậm), hồi hộp, khó thở...
 
Thuốc Phục Hồi Sinh Lực (Age Reviver) rất công hiệu làm điều hòa nhịp tim 
sau một thời gian ngắn sử dụng.

* Xin hỏi chị Dung, di động 0403 085 591 để biết sự công hiệu của thuốc Phục Hồi Sinh 
Lực (Age Reviver) đã giúp cho cơ thể hồi phục hoàn tòan sức khỏe và sinh lực sau một 
thời gian dài kiệt sức.

Cách Ăn Kiêng Để Có Trái Tim Khỏe, xem tại http://goo.gl/Eg5Fnt



7

HỒI SINH MIỄN DỊCH
Trước sự cực kỳ công hiệu của thuốc Phục Hồi Sinh Lực 
(Age Reviver) - được cộng đồng Việt Nam khắp nơi tín 
nhiệm, chúng tôi nghiên cứu thành công sản phẩm Hồi 
Sinh Miễn Dịch – Immune Reviver.

Hồi Sinh Miễn Dịch gồm 19 loại dược thảo quý hiếm 
với liều lượng mỗi viên:

* 600mg Đông Trùng Hạ Thảo trị giá $1.35 nếu so với Đông 
Trùng Hạ Thảo đơn độc, 400mg mỗi viên, hộp 100 viên giá 
$90.00 trên thị trường.

* 600mg Hồng Sâm và Sâm Hoa Kỳ trị giá $0.38 nếu so với Nhân Sâm đơn độc, 500mg 
mỗi viên, hộp 50 viên, giá $15.95 trên thị trường.

* 1000mg Linh Chi + 1000mg Phấn Bào Tử Linh Chi trị giá mỗi viên $2.08 nếu so với 
Linh Chi và phấn bào từ Linh Chi hộp 60 viên, giá $125.00 trên thị trường. 

Chỉ riêng 3 loại kể trên, mỗi viên Hồi Sinh Miễn Dịch (Immune Reviver) trị giá: $1.35 + 
$0.38 + $2.08 = $3.81

Ngoài ra còn 14 loại dược thảo qúy hiếm khác có trong viên thuốc mang lại 
hiệu quả tuyệt vời cho người sử dụng. Bằng kỹ thuật mới nhất chúng tôi đã 
thành công trong việc loại bỏ 80% chất xơ-vỏ và 10% chất tinh dầu của bào tử 
Linh Chi nên Phấn Bào Tử Linh Chi của chúng tôi hiệu quả hơn các hiệu thuốc 
khác hơn 10 lần (và không sợ phản tác dụng do tinh dầu bị oxít hoá sau khi 
bào chế thuốc). Chúng tôi dùng liều lượng 1,000mg/viên trong khi các hiệu 
thuốc khác chỉ có 50mg, thuốc của chúng tôi hiệu quả hơn 20 lần. Với tác 
dụng nhiều hơn 20 lần các loại thuốc khác, Phấn Bào Tử Linh Chi trong viên 
Immune Reviver của chúng tôi sẽ phát huy tối đa tác dụng mang lại hiệu quả 
mong đợi!
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Chúng tôi bán với giá $120.00 hộp 60 viên, tính ra mỗi viên $2.00 hay 52.5% 
- $2.00/$3.81 = 52.5% khi so sánh với 3 loại Đông Trùng Hạ Thảo, Linh Chi & 
Phấn Bào Tử Linh Chi & Hồng Sâm, Sâm Hoa Kỳ đang có mặt trên thị trường. 
Nhưng nếu tính luôn 14 loại dược thảo còn lại có trong viên Hồi Sinh Miễn 
Dịch, giá bán thuốc của chúng tôi chỉ có ¼ hay 25% khi so với các loại thuốc 
khác trên thị trường (nói cách khác thuốc của chúng tôi rẻ hơn các loại 
thuốc khác trên thị trường 4 lần).

*Hồi Sinh Miễn Dịch (Immune Reviver) rất cần cho:

- Sức khỏe yếu kém trước khi, trong khi và 
sau khi giải phẫu, hóa trị và xạ trị.
- Suy nhược sau thời gian bệnh kéo dài.
- Sau khi bị tai biến, đột quỵ
- Suy nhược do tuổi già, do ảnh hưởng 
bệnh kinh niên: tiểu đường, thấp khớp, dị 
ứng, cao áp huyết, cao mỡ máu…
- Muốn tăng gấp đôi, gấp ba hiệu quả so 
với Phục Hồi Sinh Lực (Age Reviver)

Khi sử dụng các loại đơn độc như Linh Chi, kể cả Phấn Bào Tử Linh Chi (quá 
âm) hay Nhân Sâm (quá dương) thì phải có Bác Sĩ Đông Y túc trực theo dõi 
bệnh trạng thường xuyên để biết lúc nào thì phải ngưng và phải bổ sung 
thuốc khác kịp thời... trong khi dùng thuốc của chúng tôi là thuốc tự nó cân 
bằng âm dương và giúp cơ thể cân bằng âm dương nên dùng bao lâu 
cũng được, càng dùng càng có lợi cho sức khỏe, không phản ứng phụ bất lợi 
và không cần Bác sĩ Đông Y túc trực theo dõi.
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DỨT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Dùng Dược Thảo Glucopia
Kết Hợp Với Age Reviver

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GLUCOPIA
Dùng dược thảo GlucoPia ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên sau 
khi ăn. Vẫn tiếp tục uống các loại thuốc bổ sung insulin 
và thuốc chuyển hóa đường khác nếu đang dùng.

Sau 1 tuần lễ, kiểm tra đường trong huyết dịch vào buổi 
sáng trước khi ăn uống: nếu mức đường từ 6.00 trở 
xuống thì giảm từ 1/3 đến ¼ số thuốc khác đang dùng; 
tiếp tục kiểm tra và tiếp tục giảm cho đến khi không còn 
dùng thêm thuốc nào khác ngoại trừ GlucoPia.

CHẾ ĐỘ ĂN
Nếu muốn dứt điểm không còn lệ thuộc GlucoPia thì phải thay cơm trắng 
bằng cơm lứt và tất cả các ngũ cốc khác đều phải lứt: Dùng 50% các loại ngũ 
cốc lứt: cơm lứt, bánh & mì lứt (wholemeal), bún lứt, phở lứt, hủ tiếu lứt, bánh 
tráng lứt, nếp lứt.

Dùng 25% rau củ nấu chín : cải rổ, tần ô, xà lách xoong, cải ngọt, rau má, cải 
đắng, bẹ xanh, củ cải trắng, đỏ, bầu, bí, bí đỏ, khổ qua, củ sen, bông cải xanh, 
bông cải trắng, bông bí…

25% còn lại là súp miso, tekka, sắn dây, tamari, natto, dưa muối cám, rong 
biển, mè (không vỏ), đậu, hạt, dentie…thỉnh thoảng dùng cá con, tép con 
(không bỏ vảy, xương, đầu, đuôi).
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VẬN ĐỘNG
Phải hoạt động chân tay như: đi bộ, đạp xe đạp, khí công, tai chi, yoga, suối 
nguồn tươi trẻ, tập võ, thể thao, thể dục, làm vườn……ít nhất 60 phút mỗi ngày.

Sau thời gian trung bình 6 đến 9 tháng thì giảm dần GlucoPia từ 6 viên xuống 
5 viên, cùng lúc theo dõi mức đường trong huyết dịch buổi sáng trước khi ăn 
uống (mức đường phải từ 6.0 trở xuống) và giảm 5 viên xuống 4 viên cho đến 
khi không còn dùng GlucoPia. Sau đó đo đường trong huyết dịch 2 giờ sau khi 
ăn uống, nếu mức đường từ 8.00 trở lại là lá lách 
hoàn toàn hồi phục.

Vì bệnh tiểu đường gây suy yếu toàn bộ gan, 
thận, tim, phổi…..nên ngoài GlucoPia, người bệnh 
cần dùng thêm thuốc Phục Hồi Sinh Lực: Ngày 
một lần 1 viên duy nhất sau khi ăn trong 10 ngày; 
kể từ ngày thứ 11 về sau nên dùng ngày 2 lần 
sáng, và chiều sau khi ăn, mổi lần 1 viên (nếu 
trên 60kgs thì thêm 1 viên sau khi ăn trưa) trong 
3 tháng; sau đó nghỉ từ 1 - 2 tuần, tiếp tục dùng 
thêm 3 tháng. Dùng nhiều đợt trong năm sẽ 
mang lại lợi ích tối đa.

Gan và thận suy yếu có thể nhận biết khi đường 
huyết xuống thấp bất thường mà thận không tiết 
ra cortisone làm cho gan không tiết ra glycogen và 
người bệnh bị hoa mắt trước khi bị xỉu (phải ngậm 
ngay cục kẹo hay uống nước ngọt).

GlucoPia không chứa chất insulin và không phải là insulin bổ sung mà là 
dược thảo hỗ trợ lá lách tự sản xuất insulin cũng như làm cho tế bào của 
cơ thể nhận và biến dưỡng đường 1 cách bình thường của chính mình. 
Nếu dùng insulin bổ sung hay thuốc chuyển hóa đường thì bệnh nhân phải 
lệ thuộc vào insulin ngày càng nhiều và mức đường luôn cao hơn mức tối ưu 
nên gây biến chứng: liệt dương, mù mắt, điếc tai, thúi phổi, trụy tim, hư gan, 
suy thận và sau cùng là hoại tử: các ngón tay chân bị thối từ từ, phải cắt bỏ 
ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, tay, chân và sẽ chết trong đau đớn 
thảm thương!

Ngay cả nếu không theo được việc dùng gạo lứt thì GlucoPia vẫn giữ được 
mức đường lý tưởng cho cơ thể một cách hoàn toàn tự nhiên, không gây biến 
chứng, không lệ thuộc thuốc.
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MAXIBOOST : THUỐC CƯỜNG DƯƠNG DUY NHẤT 
KHÔNG GÂY CAO ÁP HUYẾT 
Đặc trị: Yếu Sinh Lý - Xuất Tinh sớm - Suy Nhược tuổi 
Trung Niên - Chống Lão Hóa -Tăng Cường Sức Khõe, 
Sinh Lực - Tăng Cường Hệ Miễn Dịch - Tạo sức đề 
kháng chống bệnh tật. 

Maxiboost làm cho cơ thể cân bằng Âm Dương nên 
không gây Cao Áp Huyết như các loại thuốc cường 
dương khác mà trái lại giúp cho Áp Huyết trở lại trạng 
thái bình thường sau 3 tháng sử dụng.

Sản xuất tại Úc theo phương pháp CGMP (Australian 
Continuing Good Manufacturing Practice and Quality 
Control in all aspects of production) để bảo đảm là thuốc 
thật tốt và không có bất kỳ chất độc hại nào.

Maxiboost được sản xuất dựa trên công thức của thuốc Phục Hồi Sinh Lực 
(Age Reviver) cùng các nghiên cứu hiện đại, liều lượng thích ứng cho Nam giới 
gây hiệu quả cao, đáp ứng mong đợi của người sử dụng.

Các thuốc Cường Dương khác trên thế giới gây Cao Áp Huyết vì :
1) Lạm dụng Nhân Sâm (quá Dương) NHƯNG không có Linh Chi (quá Âm) để 
cân bằng.

2) Cao Áp Huyết còn do Yếu Thận; mỗi viên Maxiboost có 315mg Đông Trùng 
Hạ Thảo nên khi phối hợp cùng Nhân Sâm, Linh Chi, cùng với 11 loại dược 
thảo qúy khác......Maxiboost chữa lành Thận suy yếu sau 3 tháng sử dụng.

Lưu ý: Muốn đạt hiệu quả tối 
đa, xin quý khách cữ hoặc giảm 
rượu, thuốc lá và cà phê trong 
thời gian dùng thuốc.
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CAO MỠ MÁU CHOLESTEROL
Nếu mức Cholesterol trong máu cao hơn 5.5 thì thông 
thường bác sĩ sẽ kê toa cho dùng Lipitor, Statins… và bác 
sĩ cũng cho biết các loại thuốc này có phản ứng phụ 
(side effect) là làm hại gan, suy thận, gây tiểu đường… 
nếu dùng lâu dài. Nhưng vì Cholesterol cao hơn 5.5 rất 
dễ bị máu nhồi cơ tim (heart attack) và tai biến mạch 
máu não (stroke) nên cần phải hạ Cholesterol trước, 
chuyện khác tính sau!

Theo báo TVTS trang 38, số 1354 ngày 7.3.12 thì thuốc hạ 
Cholesterol có tên Statins làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường 
và mất trí nhớ.

Ông David Le Couteur - Chủ tịch cơ quan Lâm sàng và 
nghiên cứu các chất độc nói rằng những người đang sử 
dụng các loại thuốc này cần phải nên xem xét lại. Ông còn nói rằng cách tốt 
nhất để giảm lượng cholesterol là tự tạo cho mình một cách sống lành mạnh 
với một thói quen ăn uống tốt.

Tuy nhiên nếu quý vị chưa thay đổi được thói quen ăn uống thì chúng tôi
có thuốc Cholesol làm hạ mỡ máu một cách tự nhiên bằng dược thảo thiên 
nhiên, không có chất hóa học, không phản ứng phụ có hại mà còn làm tăng 
sức khỏe toàn cơ thể.

Cách dùng:
Nếu mỡ máu cao hơn 7.0, mỗi ngày 2 lần x 2 viên, 
sau khi ăn (trong 3 tháng). Tháng thứ 4, mỗi ngày 2 
viên x 1 lần sau khi ăn. Từ tháng thứ 5 về sau, 1 viên/
ngày sau khi ăn. 

Nếu mỡ máu thấp hơn 7.0, mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần 
(trong 3 tháng). Từ tháng thứ 4 về sau 1 viên/ngày.
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ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP BẰNG DƯỢC THẢO 
100% THIÊN NHIÊN
CardioZest viên nang được bào chế theo công 
thức khoa học có nguồn gốc thiên nhiên dùng để 
cải thiện hệ mạch máu và tim. Thành phần của nó 
đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng nhiều 
trăm năm nay và nay khoa học đã chứng minh nó 
hữu ích cho tuần hoàn máu, giữ gìn hệ thống mạch, 
tim và giúp ổn định huyết áp.

CardioZest được nghiên cứu bởi một nhóm chuyên 
gia dưới sự lãnh đạo của bác sĩ GR Hu, người có 
hơn 40 năm kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu 
trong lãnh vực chống lão hóa, miễn dịch học, dị 
ứng, viêm khớp thần kinh nội tiết, tim mạch và điều 
trị ung thư tại Đại học Sydney, Australia và Đại học 
Y Khoa Thượng Hải, Trung Quốc. Cardiozest được 
sản xuất bởi công ty G&W Australia Pty Ltd - Niềm tự hào của quốc gia Úc.

THÀNH PHẦN
Nhân Sâm, Đan Sâm, Sơn Tra, Bạch Quả, Sắn Dây, Mẫu Đơn, Thược Dược, 
Dâm Dương Hoắc, Hà Thủ Ô Đỏ, Xuyên Khung, Thiên Ma, Câu Đằng, Đổ 
Trọng, Phục Linh, Sâm Tam Thất, Ngũ Vị Tử, Mạch Môn, Hoàng Tinh.

CÁC BẰNG CHỨNG TRUYỀN THỐNG VÀ KHOA HỌC
Các dược thảo trong công thức đã sử dụng trong y học cổ truyền chuyên hỗ 
trợ cho hệ thống tuần hoàn: mạch máu và tim, tăng cường chức năng tim và 
ổn định huyết áp. Với sự nghiên cứu sâu rộng đã cho thấy tác động của các 
dược thảo trên làm cải thiện rõ rệt tuần hoàn máu, chống viêm sưng và chống 
Oxyt hóa rất hiệu quả.

Khảo sát lâm sàng theo y học hiện đại cho thấy Đan Sâm, Sắn Dây, Sâm Tam 
Thất, Thược Dược, Sơn Tra, Xuyên Khung, Mẫu Đơn có tính năng cải thiện tuần 
hoàn máu, chống viêm sưng và chống oxyt hóa rõ rệt.

Hà Thủ Ô Đỏ được dùng từ xưa nhằm chống ứ máu và giảm đau. Hiện nay y 
học còn cho biết dược thảo này chứa chất Resveratrol.
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Người Pháp thường thích ăn thực phẩm nhiều Cholesterol nhưng lại ít khi có vấn đề 
tim mạch, đây là nghịch lý thường được gọi là “nghịch lý kiểu Pháp”, và người ta tìm 
hiểu ra được việc đó có mối liên quan đến việc dân Pháp tiêu thụ một số lượng rất lớn 
rượu vang đỏ, chất Resveratrol trong rượu vang đỏ chính là chìa khóa giải mã nghịch lý 
này.

Chất Resveratrol rất trọng yếu được tìm thấy trong vài loại dược thảo như trong củ Cốt 
Khí, ít hơn trong vỏ trái nho đỏ là hai nguồn chính chứa chất Resveratrol.

Nghiên cứu hiện nay cho thấy Resveratrol rất lợi ích cho sức khỏe, không những hỗ trợ 
cho tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim mà còn nâng cao sức khỏe cho người cao 
tuổi.

Cứ mỗi 2 viên CardioZest chứa đựng 
một hàm lượng chất Resveratrol bằng 
1 lít rượu vang đỏ loại tốt nhất về mặt 
công hiệu trong tác dụng của nó.

Nhân Sâm, Mạch Môn, Ngũ Vị Tử 
được xếp vào nhóm làm tăng lực và 
nuôi dưỡng dịch Âm của cơ thể, ổn 
định huyết áp và nâng cao sức khỏe 
cho người có tuổi.

Thiên Ma là dược thảo quí khi kết hợp 
với Câu Đằng và Đỗ Trọng giúp điều 
hòa huyết áp.

Dâm Dương Hoắc và Hoàng Tinh được sử dụng trong y học cổ truyền dùng 
để tăng lực. Cả hai loại dược thảo này giúp chống suy nhược và cải thiện sức 
sống.

CÁCH DÙNG
Người lớn dùng 2-3 viên, ngày 2 lần sau bữa ăn trong 3 tháng. Kể từ tháng 
thứ 4, ngày 1 lần x 2 viên. Không dùng cho thai phụ và bà mẹ đang cho con 
bú. Đọc kỹ hướng dẫn. Hỏi ý kiến chuyên viên sức khỏe nếu triệu chứng dai 
dẳng.

BẢO QUẢN
Viên nang chứa đựng tinh chất cô đọng cao nên có tính hút ẩm. Cần bảo 
quản với nắp vặn chặt mọi lúc. Giữ nơi có nhiệt độ dưới 30 độ C và tránh ánh 
sáng trực tiếp.
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PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊ ỨNG VIÊM MŨI, 
SUYỄN VÀ DỊ ỨNG DA, CHÀM, VẢY NẾN
Khi dị ứng là lúc hệ thống miễn nhiễm 
tạo ra nhiều chất gây dị ứng thường gọi 
là huyết thanh IgE hay chất Histamine 
trong huyết dịch. Thông thường bác sĩ 
sẽ kê toa 1 loại thuốc kháng Histamine 
nào đó ví dụ như Polarmine, Demazine, 
Zyrtec, Claratyne, Avil, Periactin… Nếu 
là bệnh nhất thời hay do cảm nhẹ, thì 
bệnh sẽ biến mất sau đó. Tuy nhiên khi 
chúng ta dùng chất để phá hủy chất 
Histamine do cơ thể tạo ra thì cơ thể 
sẽ sản xuất thêm nhiều Histamine mới, 
thế là chúng ta phải tăng liều lượng, đổi 
thuốc khác, dùng hỗn hợp nhiều loại 
thuốc khác nhau và bệnh càng lúc càng 
nặng: bệnh trở thành kinh niên và càng 
lúc càng gây khó chịu vì các thuốc này 
thường gây phản ứng phụ như ngầy 
ngật, buồn ngủ, lờ đờ, mệt mỏi, không 
được lái xe hay sử dụng các loại máy 
móc… Một số thuốc khác như các loại 
Corticosteroids nếu dùng lâu ngày thì 
phản ứng phụ làm suy thận.

Để chữa trị tận gốc bệnh Dị Ứng, chúng tôi có thuốc Biminne và Biminne II. 
Nếu là bệnh kinh niên thì khi bắt đầu dùng thuốc Biminne, xin quý khách tiếp 
tục dùng các loại Anti-histamine mà quý khách đang dùng (thuốc Biminne 
không kỵ các loại thuốc khác); sau một thời gian (lâu hay mau tùy theo bệnh 
nặng hay nhẹ), khi thuốc Biminne của chúng tôi bắt đầu phát huy tác dụng và 
khi quý khách cảm nhận hiệu quả thì xin giảm liều các loại Anti-histamine dần 
dần cho đến khi không còn dùng Anti-histamine, và vẫn tiếp tục dùng thuốc 
của chúng tôi từng đợt 3 tháng (Xin đọc kỹ toa thuốc, dùng đủ và đúng liều). 

Thuốc Biminne sẽ làm cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể giảm dần việc tạo 
ra Histamine và việc này cần thời gian cho đến khi bình phục. Bệnh kinh niên 
càng lâu năm thì thời gian càng dài. 
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Xin lưu ý là các loại Anti-histamine thường “chọc giận” hệ thống miễn nhiễm 
và làm cho bệnh trở thành kinh niên, nên khi bệnh đã giảm thì phải giảm dần 
cho đến khi không còn dùng Anti-histamine thì mới chữa dứt bệnh Dị Ứng.Trẻ 
em trên 12 tuổi và người lớn, mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần sau khi ăn. Liều tối đa 
9 ~10 viên/ ngày. 

Bằng chứng của sự công hiệu:
* Chị Ngà, di động 0403 827 339 bị dị ứng viêm mũi, đã được BS chuyên khoa chữa trị 
không hết, sau khi dùng 2 hộp Biminne thì lành bệnh.

* Bà Phùng Thị Nguyệt, di động 0423 055 661 có đứa con trai bị dị ứng kinh niên, đã 
được BS chuyên khoa chữa trị, đã dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng không có 
kết quả. Sau khi dùng 10 hộp Biminne thì lành bệnh.

*Kem Thoa Ngoài Da Biminne II
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*Kem Thoa Ngoài Da Biminne II

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC LOẠI ĐAU NHỨC
Khi đau nhức thông thường Bác sĩ sẽ cho toa mua các loại thuốc trị đau nhức 
như Panadol, Naprosin, Celebrex và vô số các loại thuốc chấn thống cực mạnh, 
hầu hết các loại này thuộc nhóm “Pain Killer” có thể làm dịu cơn đau nhức cấp 
kỳ vì nó gây tê liệt cho hệ thần kinh nơi báo cho cơ thể đau nhức.

NHƯNG sau một thời gian ngắn khi gan trung hòa hết các chất “Pain Killer” 
này trong huyết dịch thì cơn đau trở lại như cũ, phải tăng liều lượng, đổi thuốc 
khác mà các thuốc này lại có phản ứng phụ gây đau dạ dày.

Chúng tôi có thuốc chữa tận gốc, tuy chậm hơn nhưng chữa khỏi, 
chữa dứt bệnh:

1. Nếu là nhức đầu, nhức nửa đầu, chúng tôi có NeuroZeal sẽ chữa dứt với 
điều kiện dùng đúng và đủ liều lượng, đủ thời gian (3 tháng hoặc lâu hơn). 
NeuroZeal cùng lúc chữa ù tai, mất ngủ, chóng mặt, rối loạn tiền đình, động 
kinh...

2. Nếu là nhức khớp xương chúng tôi có PainGo dùng chung với Joint Essen-
tials. Chữa dứt bệnh nhức xương phải dùng đúng liều lượng và đủ thời gian (3 
tháng hoặc lâu hơn).

3. Nếu là nhức gân và cơ bắp chúng tôi có PainGo và Age Reviver, dùng tối 
thiểu 3 tháng hay lâu hơn bệnh sẽ bình phục. Chúng tôi có PainGo viên để 
uống và PainGo xịt ngoài da: trong uống ngoài thoa sẽ làm dịu cơn đau nhanh 
hơn, làm hết viêm sưng.
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NEUROZEAL
CÔNG DỤNG
Làm giảm nhẹ triệu chứng các bệnh:

- Mất ngủ kinh niên
- Động kinh
- Trầm cảm
- Ù tai
- Đau nửa đầu (thiên đầu thống)
- Nhức đầu
- Parkinson (run tay chân)
- Chóng mặt (choáng)
- Củng cố trí nhớ và hệ thống nhận thức sau khi bị tai biến

NeuroZeal còn có tính chất kháng viêm, thông huyết và giảm 
đau nhức. Có thể chữa dứt bệnh 100%, với điều kiện dùng đúng liều lượng 4-6 viên /
ngày, và đủ thời gian 2 đợt x 3 tháng)

CÁCH DÙNG
Mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần sau bữa ăn. Trong trường hợp bệnh nghiêm trọng 
dùng 2 viên, ngày 3 lần.

Liều trình từ 2 đến 3 tháng sẽ đem lại nhiều lợi ích.
Không được dùng cho phụ nữ có mang và đang cho con bú.
Không được sử dụng chung với các sản phẩm có Warfarin nếu không có sự 
hướng dẫn. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng. Tham khảo ý kiến của nhà 
chuyên môn nếu triệu chứng dai dẳng

CHẤT LƯỢNG AN TOÀN
Tất cả những thành phần thảo dược được nghiên cứu và 
sử dụng với chất lượng tuyệt hảo. Công nghệ trích tinh 
hoạt chất dược thảo tiên tiến
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THÀNH PHẦN 
Gồm 17 loại dược thảo: Đan Sâm, Thược Dược, Võ Cây Liễu, Mẫu Đơn Bì, Bạch 
Quả, Cát Căn, Thiên Ma, Dâm Dương Hoắc, Thổ Sâm, Phòng Phong, Bạch Chỉ, 
Ngũ Vị Tử, Xuyên Khung, Tri Mẫu, Sinh Địa, Hoàng Tinh Và Cúc Dại.

BẢO QUẢN  
Viên thuốc NeuroZeal cần được bảo quản ở nhiệt độ dưới 300C, nơi khô ráo 
và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Cảm nhận người dùng:

*Tôi tên là Tanya Boyle, tôi bị chứng Ù Tai và Chóng Mặt.

Tôi có kinh nghiệm làm phụ tá cho các tiệm thuốc tây và cũng đã có 5 năm làm việc 
trong lĩnh vực Y tế. Tôi có bằng Cao Đẳng trong lĩnh vực Thức Ăn và Dinh Dưỡng và 
cũng có bằng Cao Đẳng về Tư vấn. Tôi rất quen thuộc với hàng loạt các sản phẩm 
chuyên trị chứng Ù Tai và Chóng Mặt, và tôi rất thất vọng vì không sản phẩm nào có 
thể chữa dứt bệnh của tôi.

Trong lúc đang tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy NeuroZeal trên mạng và nghĩ rằng tôi nên 
thử lần cuối. Tôi rất thích ý tưởng dùng thảo dược như là thuốc để chữa bệnh và thuốc 
thảo dược này đã có mặt rất lâu cũng như rất hiệu quả.

Tôi có thể thành thật nói rằng NeuroZeal là sản phẩm duy nhất có thể cho tôi cảm giác 
thoải mái không còn bị chứng bệnh hoành hành. Bệnh Ù Tai chưa dứt hẳn, tuy nhiên 
bệnh đã trở nên dễ kiểm soát hơn. Đầu tôi không còn thấy bị áp lực bởi chứng Chóng 
Mặt, và giờ đây tôi cảm thấy ngủ ngon hơn. Tôi xin giới thiệu sản phẩm này cho mọi 
người. Tôi đã thử không dùng thuốc trong 3 tuần và nhận thấy sự khác biệt mà thuốc 
đã đem lại cho sức khoẻ của tôi.

Tôi rất cảm ơn NEUROZEAL.
Tanya Boyle.
Số 92 Waters Rd., Bonogin QLD 4213\
26/07/2013

*Tôi là luật sư điều hành một công ty luật lớn và cuộc sống của tôi trải qua rất nhanh 
và đầy áp lực. Tôi đã có vấn đề về giấc ngủ trong nhiều năm. Tôi thường bị thức dậy 
vào nửa đêm và thường không thể ngủ trở lại trong vài giờ. Tôi chịu đựng mất ngủ và 
luôn cảm thấy rất mệt mỏi trong ngày. Từ khi tôi dùng NeuroZeal, tôi đã có thể ngủ 
suốt buổi tối. Tôi không còn bị thức dậy hay bị trở mình qua lại trong đêm nữa. Mỗi 
ngày tôi thức dậy cảm thấy thật sảng khoái và tràn ngập năng lượng. Rất cảm ơn 
NeuroZeal, tôi đã có giấc ngủ ngon vào buổi tối.

Michele Cheong
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BỆNH TRẦM CẢM 

Khi mắc bệnh Trầm Cảm, não và hệ 
thần kinh không sản xuất nội tiết tố 
Serotonin là loại làm cho chúng ta vui 
sống và yêu đời ; khi không có đủ Se-
rotonin bệnh nhân có khuynh hướng 
tự tử. Khi đi khám Bác sĩ, bệnh nhân 
thường được ghi toa các loại thuốc: 
Endeep, Aropax, Lexapro, Cymban-
tan...... là liệu pháp bổ sung Serotonin 
và các thuốc này làm bằng hoá chất 
nên gan, thận sẽ tìm cách trung hoà 
và loại bỏ nên sau khi dùng thuốc 
một thời gian, phải tăng liều lượng và 
gan lại trung hoà nhanh hơn..... 

Thế là Bác sĩ khuyến cáo phải có thân nhân kề cận bệnh nhân 24 giờ một 
ngày, vì lơ đãng bệnh nhân sẽ tự tử. 

Chúng tôi khuyên dùng NeuroZeal + Age Reviver là thuốc Đông y giúp hồi 
phục tế bào não và tế bào thần kinh, trung bình 1-3 tháng bệnh nhân sẽ tự 
sản xuất Serotonin của chính mình, sau đó dùng liều bảo hành bằng 50% liều 
chữa bệnh, bệnh nhân sẽ bình phục 100%.

Cũng giống như chữa bệnh Tiểu đường; để chữa bệnh Trầm Cảm, vẫn tiếp 
tục dùng thuốc của Bác sĩ (chữa đàng ngọn) cùng lúc dùng thêm thuốc của 
chúng tôi, trung bình khoảng 3 tháng, khi cảm nhận thuốc của chúng tôi bắt 
đầu phát huy tác dụng thì giảm dần thuốc của Bác sĩ, cho đến khi không dùng 
thuốc của Bác sĩ và sau thời gian 3 - 6 tháng, giảm thuốc của chúng tôi 50%, 
duy trì thêm 3 - 6 tháng sẽ lành bệnh. 

Age Reviver và NeuroZeal làm cho cơ thể tự sản xuất Serotonin của chính 
mình nên cơ thể không trung hoà, loại bỏ nên bệnh nhân bình phục. Tế bào 
não và tế bào thần kinh hồi phục còn tự sản xuất Melatonin là nội tiết tố làm 
ngủ ngon giấc nên cũng chữa lành bệnh mất ngủ kinh niên. Ngoài ra nó còn 
giúp cơ thể tự chữa lành Ù tai, Nhức đầu, Nhức 1/2 đầu, chóng mặt, Rối loạn 
thần kinh (bên VN gọi là Rối loạn tiền đình), Run tay chân (Parkinson), mất trí 
nhớ (Alzheimer).
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PAINGO
THÀNH PHẦN
Bạch Thược, Liễu, Nghệ, Dâm Dương Hoắc, Cây 
Móng Quỷ, Rễ Cây Long Đởm Thảo, Sinh Địa, Đỗ 
Trọng, Mẫu Đơn, Magnesium Stearate, Silica-Col-
loidal Anhydrous.

CÔNG DỤNG
Giúp giảm viêm khớp, thấp khớp, đau lưng, đau 
nhức cơ, đau do thoái hoá khớp.

CÁCH DÙNG
Người lớn uống 2 viên/lần, 2 lần/ngày sau bữa ăn.
Có thể uống 2 viên/lần, 3 lần/ngày trong trường 
hợp bị đau do thấp khớp.
Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

*PainGo 
có 2 dạng: 
thuốc viên 
và chai xịt 
lớn/nhỏ
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GIẢI PHÁP NÀO CHO BỆNH LOÃNG XƯƠNG 
& THOÁI HÓA SỤN KHỚP?
Glucosamine? Bổ sung Glucosamine có thể kích thích 
việc tái tạo sụn và giảm sụn bi hao mòn; tuy nhiên 
dùng đơn độc chất Glucosamine sẽ kém hiệu quả!

Sụn Cá Mập (Chondroitin)? Sụn Cá Mập cũng giúp 
ích cho việc tái tạo sụn và khớp nhưng nếu dùng đơn 
độc sụn cá mập cũng kém hiệu quả !

Chiết xuất từ vỏ trai môi xanh của New Zealand 
(green lip mussel)? Đây là chất vôi rất tốt để bồi bổ 
lại chất vôi trong cơ thể và có hiệu quả cao cho người 
bị thoái hóa khớp, sụn và xương; và chất đơn độc này 
cũng chưa làm hài lòng một số người khó tính!

Các nghiên cứu Khoa học chỉ ra rằng kết hợp Glucosamine và Sụn Cá Mập có 
hiệu quả cao hơn rất nhiều lần khi dùng riêng từng loại. Để mang hiệu quả tối 
đa cho bệnh thóai hóa sụn, khớp và loãng xương chúng tôi kết hợp cả 3 loại 
Glucosamin + Sụn Cá Mập + Vỏ Trai Môi Xanh New Zealand làm ra viên thuốc 
thần hiệu Joint Essentials. Đó là lý do tại sao các loại thuốc của G&W Aus-
tralia được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm và luôn tạo nên kỳ tích như 
huyền thoại, luôn dẫn đầu trong việc chế tạo mà rất nhiều năm sau vẫn chưa 
có loại nào khác chạy theo kịp!

Joint Essentials ngoài 3 chất cơ bản kết hợp tuyệt vời Glucosamine hydrochlo-
ride + Chondroitin sulphate + vỏ trai môi xanh New Zealand còn có Gừng + 
Silica (Silicondioxide), Mangan (Mangan monohydrate), Boron (Borax).

Cách dùng: 
2 viên/ngày x 1 lần hoặc 1 viên x 2 lần sau khi ăn trong 3 tháng. Từ tháng thứ 4 về sau, 
1 viên/ngày sau khi ăn.
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ACNECLEAR
Viên TPCN Acne Clear là một loại TPCN được bào chế 
theo công thức khoa học dùng để phòng chữa bệnh 
mụn trên mặt, được nghiên cứu và sản xuất tại Úc.

Dựa trên các bằng chứng khoa học hiện đại cùng với 
tinh hoa Y học Cổ truyền cho thấy các thành phần dược 
thảo trong AcneClear có tính kháng viêm, chống oxyt 
hóa, lưu thông máu huyết, làm tăng cường hệ miễn 
dịch và chống nhiễm trùng và bảo vệ làn da.

AcneClear được nghiên cứu và phổ biến bởi Công Ty 
G&W AUST P/L thành lập từ năm 1996. Trọng điểm 
nghiên cứu trên những dược thảo do Dr. G Hu, Giáo Sư 
Trường Đại Học Y Sydney và các cộng sự đã nghiên cứu và triển khai nhiều loại 
TPCN làm từ thảo dược trong nhiều lĩnh vực như: bệnh dị ứng, lão hóa, viêm 
đau khớp, nam khoa, tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, viêm mũi dị ứng, 
đau đầu, thiên đầu thống, mất ngủ, chóng mặt, mất trí nhớ .

CÔNG DỤNG CHÍNH
Giúp trị mụn mặt, mụn độc, mụn trứng cá
Chống nhiễm độc da
Tăng cường hệ miễn dịch

THÀNH PHẦN
Đan Sâm, Hoàng Cầm, Bách Hoa Xà Thiệt Thảo, Sơn Tra, Mẫu Đơn, Thược 
Dược, Hoàng Bá, Cullen Corylifolium, Khổ Sâm, Hoàng Kỳ, Bạch Chỉ, Saposh-
nikovia Divaricata, Địa Hoàng, Câu Kỷ.
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CÔNG DỤNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI
Các thảo dược trong công thức đã được dùng từ ngày xưa trong Y học cổ 
truyền để phòng chữa mụn nơi mặt . Sự phối hợp hài hòa trong công thức  
nhằm giảm hư hỏa, chống viêm sưng, chống oxyt hóa, bảo vệ làn da chống  
nhiễm độc, lưu thông máu huyết và làm tăng cường hệ miễn dịch. Tóm lại đây 
là một loại TPCN chuyên hỗ trợ phòng chống mụn mặt rất hữu hiệu .

Mụn, mụn trứng cá ở mặt do nhiễm độc ở tuyến bã 
nhờn mà nguyên nhân chính là mất cân bằng hệ nội 
tiết. Sự tiết dịch quá trớn ở tuyến nhờn cùng với da 
chết còn làm bít  các lỗ chân lông tạo cho bã nhờn 
hình thành và vi khuẩn phát triển mau lẹ . Tiêu diệt 
các vi khuẩn là phương pháp hiệu quả để trị mụn 
mặt . Những thực nghiệm lâm sàng của khoa học 
hiện đại cho thấy là Đan Sâm,Hoàng Cầm, Bách Hoa 
Xà Thiệt Thảo, Mẫu Đơn,Hoàng Bá, Bạch Chỉ, Thược 
Dược đã được dùng từ xưa để chuyên trị hư hỏa và 
còn kháng khuẩn, chống viêm, chống oxyt hóa rất hiệu quả. Đan Sâm, Bách 
Hoa Xà Thiệt Thảo, Sơn Tra có tác dụng giảm tiết bã nhờn nơi da mặt .

Một trong những yếu quyết chính để trị mụn mặt là phải làm mạnh hệ 
thống miễn dịch của cơ thể. 

Trong nhiều thực nghiệm lâm sàng Y học hiện đại cho thấy Bách Hoa Xà Thiệt 
Thảo, Đan Sâm, Cullen Coryliforium, Hoàng Kỳ, Địa Hoàng làm tăng cường hệ 
miễn dịch và giúp phòng chữa mụn mặt hiệu quả. Riêng Đan Sâm kết hợp với 
Sơn Tra,Thược Dược, Mẫu Đơn, Bạch Chỉ chứng tỏ lợi ích cho tuần hoàn máu 
và bảo vệ làn da tốt đẹp .
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NGƯỜI THẬT CÔNG HIỆU THẬT

Bệnh Tim, Điếc

Kính Gửi Anh Hưng và Chị Lê Ba,

Tôi rất may mắn được gữi những dòng chữ ngắn ngủi và thật tình này về hiệu quả kỳ 
diệu của thuốc Age Reviver để giới thiệu cùng bà con với hy vọng là biết đâu do duyên 
lành nào đó sẽ giúp cứu được hoặc ít nhất cũng mang lại sức khỏe ổn định (ngủ được, 
cảm thấy khỏe hơn) cho những người bệnh tim như anh tôi người đã bị đau tim hơn 20 
năm và qua 2 lần giải phẫu lớn để đặt 2 valves tim nhân tạo và mới đây lại giải phẫu 
nhỏ lần thứ 3 nữa để đặt máy trợ tim khi Bác Sĩ (BS) tại Đức cho biết valves nhân tạo 
mà anh tôi đang mang chỉ còn hoạt động với hiệu quả chỉ có 20% mà thôi, và BS cho 
biết nếu không làm giải phẫu để đặt máy trợ tim thì anh tôi sẽ gặp nguy hiểm bất cứ 
lúc nào đó mà BS không dự đoán được. 

Sau khi làm giải phẫu đặt máy cách nay 3 tháng, thì mức pump của valves có tăng lên, 
nhưng có phản ứng phụ xảy ra là chân bị sưng vù, vẫn còn bị mệt, ngủ không được. 
Do một dịp tình cờ vợ chồng tôi gặp được chị Lê Ba, vợ của anh Lương Trùng Hưng, chị 
Lê Ba chỉ cho tôi mua thuốc Age Reviver, tôi mua thử 1 hộp thôi vì không lấy gì làm tin 
lắm, vì hiện nay có quá nhiều loại thuốc trị bệnh bằng thảo mộc giới thiệu lan tràn trên 
Internet. Nhưng khi uống thử thuốc này anh tôi email cho tôi và nói thuốc Age Reviver 
thật là kỳ diệu đã giúp anh tôi ổn định hết mệt, và ngủ rất ngon và nhờ tôi mua thêm 
gửi qua cho anh tôi. 

Nhân đây tôi cũng chân thành cám ơn anh Lương Trùng Hưng đã chỉ tôi cách ăn đa 
dạng đã giúp tôi hết bị điếc (deaf). Tôi tự nhiên bị ù tai và bị điếc, độ nghe của tai tôi 
không còn đủ thính để nghe rõ như trước khi tôi ăn gạo lức muối mè nữa , tôi rất lo 
ngại và đi khám BS gia đình 2 lần. Cả 2 lần, sau khi rọ đèn và khám tai tôi, BS đã cho 
tôi toa mua thuốc trụ sinh và bảo uống hết liều rồi 9 bửa sau gặp lại để tái khám và 
nếu không hết sẽ gữi đi BS chuyên khoa. Nhưng trong tài liệu về dưỡng sinh có nói 
rằng bệnh là do đem hóa chất vào cơ thể , tôi sợ nên không mua thuốc trụ sinh và bỏ 
toa BS luôn và cũng không trở lại gặp BS. Một hôm tôi điện thoại cho anh Hưng ( vì có 
nghe anh Hưng có nghiên cứu về dưỡng sinh lâu năm và có kinh nghiệm về lãnh vực 
này) trình bày sự việc. Anh Hưng đã hoan hỉ bỏ thì giờ quí báu chỉ dẫn tôi qua điện 
thoại cách ăn đa dạng. Tôi liền ăn theo nay đã gần 3 tuần rồi và tai tôi đã hết điếc đến 
80%, tôi rất mừng và hy vọng ít lâu sau sẽ hết và phục hồi lại như xưa. Xin thành kính 
cám ơn anh Hưng.

Chân thành cám ơn anh Hưng và chị Lê Ba.
Thân mến.

Hoàng Nguyễn, Kingsgrove NSW 2208, Điện thoại (02) 9502 1629
Thư gửi ngày 8/8/11
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Bệnh Tiểu Đường
Võ Ngọc Cầm, 4 Tomkin Court, Laverton VIC 3028

Tôi Võ Ngọc Cầm, mắc bệnh tiểu đường nặng nhưng không biết: đi tiểu nhiều lần, khát 
nước liên tục, người luôn bần thần, rã rượi, khó chịu...giống như người chết chưa chôn...
vào khoảng giữa tháng 7/2012, tình cờ thử đường huyết là 15.6 (khoảng 260).

Tôi quyết định theo phương pháp tự nhiên: đạp xe, đi bộ 1-2 giờ mỗi ngày, ăn cơm gạo 
lứt với rau đậu, khổ qua, uống thuốc Phục Hồi Sinh Lực ngày 3 lần x 1 viên và thuốc 
GlucoPia ngày 3 lần x 2 viên.

Hiện nay mức đường trong huyết dịch của tôi là 5.9 - 6.0 (95-100) mỗi sáng sớm trước 
khi ăn uống tất cả các bệnh lặt vặt đều biến mất, phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh 
lực.

Tôi gọi điện thoại nhờ ông Lương Trùng Hưng đăng báo giới thiệu để ai mắc bệnh tiểu 
đường có thể áp dụng phương pháp tự nhiên như tôi để chữa dứt bệnh.

Thân mến.

Cao Huyết Áp, Mỡ Máu Và Gan Nhiễm Mỡ

Ông Nguyễn Chước, sinh năm 1949, nhà 472/17 Khu vực Bình Trung, P. Long Hòa, Q. 
Bình Thủy, TP. Cần Thơ, di động 0913 617 640 mắc các bệnh cao huyết áp, mỡ máu 
và gan nhiễm mỡ. Đi BS khám và điều trị theo toa, sau 1 thời gian thì thường xuyên 
bị chóng mặt, choáng, tê tay chân và bất tỉnh chừng 1 giây mỗi lần và xảy ra càng lúc 
càng nhiều.

“Vì lo sợ tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc lái xe nên vào đầu năm 2009 tôi 
ngưng dùng các loại thuốc do BS kê toa và thay bằng thuốc Cholesol + Age Reviver. 
Sau vài tuần sử dụng thì sức khỏe hồi phục rõ rệt: các chứng bệnh lặt vặt biến mất, 
không còn bị tê tay chân, chóng mặt bất tỉnh, tinh thần thơi thới, hân hoan, cơ thể tràn 
đầy sức khỏe, sinh lực...Năm 2010 tôi đi BS tái khám và xin xét nghiệm máu thì các 
bệnh trên đều biến mất. Hiện nay tôi vẫn dùng mỗi ngày 1 viên Cholesol thay cho thuốc 
hạ máu mỡ làm bằng hóa chất, thỉnh thoảng dùng 1 đợt thuốc Phục Hồi Sinh Lực (Age 
Reviver). Ngoài ra, không còn dùng các loại thuốc nào khác. Tôi nhờ ông Lương Trùng 
Hưng đăng báo để may ra có thể giúp ích cho người khác mắc bệnh giống tôi có thể 
hồi phục bằng dược thảo thiên nhiên Cholesol và Age Reviver.”
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Bệnh Sạn Thận

Cô Kha Linh, ngụ tại KP4 Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, di động 0946 449 
686. Vào tháng 6/2011 đi khám phát hiện mình  bị đa sỏi thận, phía thận trái hơn 20 
viên nhỏ như hạt cát, phía thận phải 9 viên từ 5x5mm đến 5x9mm. Sau khi phát hiện, 
cô đã áp dụng ăn theo Thực Dưỡng và uống viên Phục Hồi Sinh Lực sáng 1 viên và 
trưa 1 viên sau khi ăn. Sau 17 ngày thấy đau ở thận và các viên sỏi chuyển động.

Lúc đi tiểu, sạn theo ra 4 viên và vô số những hạt nhỏ, tất cả viên sạn đều mềm như 
bún. Cô đi nội soi lại thấy còn 5 viên bên thận phải, tiếp tục ăn uống Thực Dưỡng và 
dùng PHSL như trước thì 1 tuần sau ra tiếp 2 viên cứng như đá (vẫn còn giữ lại làm kỉ 
niệm). Cô có cảm tưởng sạn chưa ra hết nên đi nội soi lại lần nữa thì không còn viên 
nào nữa!

Điều đặc biệt là khi soi sạn thận lần đầu có thấy một u nang buồng trứng nhỏ. Do cô 
chỉ chú ý chữa sỏi thận nên chưa quan tâm khối u nang. Đến khi nội soi lần cuối không 
thấy sạn mà cũng không thấy u nang.

Bệnh Suy Thận

Tôi là Đỗ Cẩm Hường, 24 Ash-
ley Street, West Footscray, VIC 3012. 
Ông xã tôi bị tiểu đường lâu ngày gây 
biến chứng làm suy thận. BS cho biết 
phải chạy máy lọc thận, chúng tôi rất 
lo lắng, ai mách bảo gì cũng nghe. 
Chúng tôi dùng qua tất cả các loại 
thuốc bán trên thị trường từ Linh Chi, 
Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân Sâm. Tất 
cả các loại thuốc bổ thận nhập cảng 
từ Hoa Kì, Hồng Kông...nhưng không công hiệu. Cho đến tháng 6/2010, chúng tôi dùng 
thử thuốc Phục Hồi Sinh Lực của công ty G&W Australia thì cảm nhận sức khỏe toàn 
cơ thể được cải thiện rõ rệt. Sau 7 tháng, chồng tôi đi BS thử máu lại, được BS cho biết 
là thận đã phục hồi, không cần phải chạy máy thận lọc máu, chúng tôi mừng rỡ vô 
cùng. Chúng tôi đến đại lý bán thuốc của anh Nguyễn Hoàng Nhân, 301 Barkly St. , 
Footscray, VIC 3011, bày tỏ ý muốn đăng báo cho nhiều người biết đến loại thuốc cực 
kỳ công hiệu này...

“Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người.” vì vậy tôi mạnh 
dạn giới thiệu đến quý đồng hương thuốc quý Phục Hồi Sinh Lực. Tôi tự mua thuốc của 
đại lý ở Melbourne như những khách hàng khác và không hề nhận bất kì quà tặng nào 
của công ty G&W. Các loại thuốc này có đăng quảng cáo thường xuyên nguyên trang 
trên báo Việt Luận, Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần.
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*Tôi là Đỗ Văn Thảo ở Brisbane, di động 0424 621168, mắc bệnh tiểu đường lâu ngày 
suy nhược toàn cơ thể. Riêng về thận thì BS cho biết chỉ còn 65% năng lực. Tôi đọc báo 
Việt Luận thấy trường hợp chữa lành bệnh suy thận của chồng bà Độ Cẩm Hường. Tôi 
điện đàm với bà, sau đó vào ngày 14/11/2011 tôi mua thuốc Phục Hồi Sinh Lực của 
công ty G&W Australia dùng (tuần lễ đầu mỗi ngày 1 viên, sau đó ngày 2 lần x 1 viên 
và từ tháng 3/2012 tôi tăng lên ngày 3 lần x x 1 viên). Sau vài tuần tôi cảm nhận sức 
khỏe hồi phục rõ rệt, tôi dùng cho đến giữa tháng 4/2012  (5 tháng), đi thử máu lại BS 
cho biết thận của tôi đã phục hồi đến 95% bệnh tiểu đường cũng thuyên giảm thấy rõ 
(mặc dù tôi không cữ ăn được, chỉ có không uống rượu hút thuốc)

Tôi điện đàm với anh Lương Trùng Hưng để nhờ đăng báo hầu có thể cứu giúp biết bao 
người khác cũng bệnh như tôi. Tôi cũng sẽ đặt mua thêm thuốc tiểu đường GlucoPia để 
chữa dứt bệnh này cũng như thuốc Joint Essentials để chữa bệnh loãng xương cho bà 
xã. 

BS điều trị cho tôi là BS Nam ở Brisbane (làm chung Medical Center với BS Trang) cũng 
không thể tin nổi tại sao tôi hồi phục được như vậy nhưng hồ sơ bệnh lý còn đó không 
thể nói dối hay làm cò mồi được.

Tôi cũng biết ơn bà Đỗ Cẩm Hường đã giúp cho tôi niềm tin và anh Lương Trùng Hưng 
đã phổ biến không mệt mỏi các loại thuốc vô cùng hiệu quả của công ty G&W Austra-
lia.

*Vì không tuân thủ Thực Dưỡng, tháng 09/2012, anh Nguyễn Văn Hiếu, di động 01282 
844 354, bị suy thận cấp và mãn, sưng toàn thân, mặt mày, hàm cũng sưng, vì không 
có 50 triệu để trả cho bệnh viện nên chỉ áp dụng Thực Dưỡng và uống thuốc Phục Hồi 
Sinh Lực, sau 1 tuần hết sưng và tiếp tục 2 tháng thì hoàn toàn bình phục.

Bệnh Ra Mồ Hôi Tay Chân
Trương Quang Minh, kĩ sư Hóa Học, cao học Kế Toán, di đông 0411 194 470

Trước đây tôi bị bệnh ra mồ hôi tay chân: khi cầm bút tôi phải kê tờ giấy thấm để mồ 
hôi đừng làm ướt giấy phía dưới, cầm vật gì thì vật đó ướt nhẹp rất khó chịu, trời lạnh 
mà có khi mồ hôi trên tay chảy nhỏ giọt.

Chân tôi cũng ra nhiều mồ hôi làm thấm ướt vớ và tôi phải thay vớ liên tục vì vớ bị hôi. 
BS khẳng định là bệnh của tôi không chữa được vì nguyên nhân do di truyền. Sau khi 
dùng Phục Hồi Sinh Lực để chữa trị thành công bệnh đi tiểu nhiều lần liên tục, 6 tháng 
sau tôi lần lượt phát hiện:

1. Da mặt của mình đẹp mịn màng và tươi sáng một cách tự nhiên.
2. Phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh lực cơ thể.
3. Bàn tay, bàn chân tôi cũng hoàn toàn khô hẳn không còn ra mồ hôi như trước.
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Dị Ứng Da Nổi Mề Đay Kinh Niên

Ông Mai Việt Cường, sinh năm 1950, địa chỉ 61/b26, Khu Dân Cư 91B, Q. Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ, di động 0937 449 382. Vào khoảng tháng 11/2010 phát hiện da mặt bị sần 
sùi gần khóe mũi, nhiều lớp da khô bong ra, vùng cổ da bị mẩn đỏ, nổi mề đay, đi BS 
chuyên bệnh da liễu 5 lần, mỗi lần BS cho uống thuốc 10 ngày, ngưng thuốc 1 tháng 
trước khi tái khám...Lúc đang uống thì bệnh có vẻ thuyên giảm, nhưng khi ngừng thuốc 
thì bệnh tái phát và càng lúc có khuynh hướng bệnh nặng thêm...

“May mắn đến với tôi vào tháng 9/2012, tôi được sang Úc du lịch, nghe giới thiệu thuốc 
Biminne II chữa được bệnh dị ứng da, chàm, vảy nến và nổi mề đay, tôi dùng thử và 
thấy bệnh thuyên giảm nhanh chóng, tiếp tục dùng đến hộp thứ 6 thì thấy bệnh giảm 
trên 90%. Tôi vẫn tiếp tục dùng cho đủ 1 năm để bệnh hoàn toàn hồi phục mặc dù hiện 
nay các dấu hiệu sần sùi, tróc da, nổi mề đay đã hoàn toàn biến mất!

Vào khoảng tháng 2/2012 trong lúc đá cầu, tôi bị trượt té làm toàn lưng tôi đập xuống 
nền xi măng làm đau xương sống. Tôi cũng đi BS khám và chữa theo toa BS, không 
thấy bệnh thuyên giảm. Tôi dùng Phục Hồi Sinh Lực thì thấy bệnh thuyên giảm rõ rệt. 
Hiện nay thỉnh thoảng tôi vẫn dùng 1 đợt thuốc PHSL.

Tôi nhờ ông Lương Trùng Hưng đăng báo giới thiệu các loại thuốc hết sức công hiệu 
của công ty G&W Australia để người khác cũng được chữa lành bệnh như tôi.

Bệnh Vảy Nến

Tôi là Lê Thị Hòa, sống ở Quảng Nam, điều trị bệnh vẩy nến thể khớp toàn thân đã 
được 7 năm và điều trị rất nhiều loại thuốc Tây nhập viện nhiều lần. Khi sốt nặng là tay 
chân co rút lại, ngày nào cũng uống thuốc hạ sốt mới khỏe, nằm tại chỗ, tiểu tiện nằm 
tại chỗ không ngồi dậy được. Sau đó gặp được người quen giới thiệu ăn gạo lức và cho 
tôi địa chỉ mua gạo lức, người bạn của tôi thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi và hứa 
giúp tôi vào Sài Gòn tìm mua.

Sau 1 tháng tôi đã tìm địa chỉ cửa hàng bán gạo lức, cô Phương Lan rất nhiệt tình chỉ 
dẫn cho bạn tôi cách ăn gạo lức với tương cổ truyền TAMARI và NATTO MISO cũng 
phối hợp uống Biminne II và Joint Essentials được 20 ngày là tôi đứng lên đi được và 
đã đến được cửa hàng Phương Lan gặp chú Trần Ngọc Tài. Chú đã hướng dẫn cho tôi 
hiểu hơn cách ăn thực dưỡng nay đã được 30 ngày thì da của tôi lành đỡ ngứa hơn, 
đến hạn trả phòng trọ tôi ngồi tàu về đến Quảng Nam chỉ đi 1 mình.

Nay tôi muốn gởi mấy tấm hình này cho các quý bệnh nhân nào mà hết cách điều trị 
như tôi thì hãy mạnh dạn tự tin mà ăn gạo lức như tôi. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến chú 
Tài và cô Loan đã có thức ăn thực dưỡng này mà cứu lại cuộc đời tôi, mỗi tháng bạn 
tôi gởi gạo về quê cho tôi ăn, tôi hứa sẽ ăn thực dưỡng suốt đời và khuyên gia đình mọi 
người quen cùng ăn thực dưỡng để sống khỏe.
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“Chú Hưng kính mến,

Cháu viết mail này để tỏ lòng cám ơn chú. Thuốc Phục Hồi Sinh 
Lực, rất tốt làm cơ thể cháu khỏe mạnh, ăn ngủ ngon, tinh thần yêu 
đời, cháu có thực hiện thêm ăn uống Thực dưỡng như chú và chú Tài 
tư vấn, đến nay cháu đã bỏ được 1 loại thuốc cao huyết áp, hàng ngày cháu đều đo 
để kiểm tra nhưng kết quả tốt bình thường, cháu rất mừng. Tim đập mạnh khỏe hơn 
trước, hàng ngày cháu đi bộ 1 giờ chia làm 2 lần sáng và tối.

Một lần nữa cháu thành tâm cám ơn chú đã phổ biến thuốc Phục Hồi Sinh Lực, cho 
cháu và cho tất cả mọi người, khi nào hết thuốc cháu sẽ đặt mua thêm, cháu xin gởi lời 
chúc sức khỏe đến toàn gia đình chú.”

Ngọc Lan Phan Dussel Dof 40625, GERMANY

Bệnh Đi Tiểu Nhiều
Nguyễn Ngọc Minh
4 Gidgee St. Cabramatta AU Điện thoại (02) 9726 5162, Di động 0409 249 143

Tôi bị bệnh mắc tiểu liên tục và không nín nhịn được, tôi đã dùng qua tất cả các loại 
thuốc, vitamin, bổ sung dinh dưỡng, dược thảo...hiện đang có bán tại Úc. Tôi cũng mua 
và uống hết 1 hộp rưỡi Linh Chi loại 100 viên vẫn không thấy tí ti tác dụng gì.
Gần đây nhất tôi dùng thuốc Phục Hồi Sinh Lực thì thấy hiệu nghiệm rõ ràng, tôi có 
thể ngủ 1 đêm đến sáng mà không cần thức dậy đi tiểu liên tục hàng đêm, phục hồi 
toàn bộ sức khỏe và sinh lực, tôi hết sức hài lòng nên gọi điện thoại cho ông Lương 
Trùng Hưng nhờ đăng báo để giới thiệu cho bà con, ai có bệnh như tôi thì dùng.

Sáng Mắt Sau Khi Bị Mù

Tôi là Bùi Thị Kim Khánh ở Melbourne, di động 0412 697 643. Ba tôi là ông Bùi Văn Xên, 
85 tuổi ở Chợ Mới, An Giang - Việt Nam. Trước tháng 1/2012 sau khi mổ mắt cườm 
bị nóng mắt, chảy nước mắt liên tục, dùng đủ loại thuốc nhỏ mắt, thuốc trị bệnh mắt 
nhưng không hiệu quả, cùng lúc không thấy đường, chỉ thấy bóng mờ, đi trong nhà 
như người mù, phải mò mẫm mà đi, bị va vấp đá trúng đồ đạc trong nhà lung tung...

Ba tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi thử mua thuốc Phục Hồi Sinh Lực của công ty G&W 
Australia gởi về, căn dặn ba tôi uống ngày 2 lần x 1 viên. Sau vài tuần sử dụng, toàn 
bộ sức khỏe của ba tôi cải thiện thấy rõ. Ba tôi tiếp tục dùng thì thấy mắt càng lúc càng 
sáng ra. Ngày 3/7/2012, ba tôi vô cùng mừng rỡ, gọi điện thoại sang Úc cho tôi biết là 
ba tôi đã nhìn rõ sự vật được 80% và có thể xem TV..

Cậu Sáu tôi từ Sài Gòn đi xuống Chợ Mới thăm ba tôi. Ngày 6/8/2012 cậu gọi điện 
sang Úc cho tôi biết là ba tôi đã nhìn thấy kim chỉ giây trong đồng hồ đeo tay vận 
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hành. Cậu đã hết lời khen ngợi thuốc PHSL, vì ngoài chuyện giúp cho ba tôi sáng mắt 
còn làm phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh lực, giúp ba tôi hồng hào, nhanh nhẹn, tươi 
trẻ lại từ 10-20 tuổi.

Ba tôi tưởng mù mà nay mắt đã sáng, già nua yếu ớt mà nay nhanh nhẹn, mạnh khỏe, 
hồng hào, phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh lực. Tôi báo tin và nhờ ông Lương Trùng 
Hưng đăng báo giúp trước là tỏ lòng biết ơn đến công ty G&W Australia, sau là tỏ bày 
để mọi người biết được loại thuốc vô cùng hiệu nghiệm này mà dùng cho chính mình 
cũng như người thân.

Mãn Kinh Lạnh Tay Chân - Đau Nhức Mình

Tôi là Nguyễn Lệ Thu (di động 0426 824 826) ở 19 Caldwell Pde, Yagoona NSW 2199. Từ
trước năm 2010, tôi ở vào giai đoạn mãn kinh, bị lạnh tay chân, đau nhức toàn thân, cơ
thể suy nhược... sau khi dùng 2 hộp Phục Hồi Sinh Lực, cơ thể tôi phục hồi toàn bộ 
sức khoẻ và sinh lực, không còn lạnh tay chân, đau nhức mình như trước, người như trẻ 
lại, nhanh nhẹn, hồng hào, tôi có thể thức khuya hàng đêm xem phim liên tục mà trước 
đó tôi không thể!

Hiện nay tôi vẫn tiếp tục dùng PHSL ngày 2 lần X 1 viên và luôn giới thiệu cho mọi 
người, bất kỳ ai tin và dùng PHSL cũng đều có kết quả như tôi, hầu hết
bạn hữu của tôi cũng đều kinh nghiệm điều này.

Hồi Phục Bệnh Sơ Gan & Sỏi Mật 
Bà Cao Thanh Mai,  5 Kingdom Ave, Kings Park VIC 3021, Australia, điện thoại +613 
9364 0315,  di động +61434 204 442. 

Vào khoảng năm 2000,  bà Mai bị bệnh Siêu Vi C, di chứng Sơ Gan, điều trị theo Tây Y, 
càng lúc bệnh càng nặng, Bác Sĩ đề nghị siêu âm mỗi 6 tháng, sau đó mỗi 3 tháng để 
theo dõi. Bệnh phát triển thêm có nhiều Sạn trong mật (bệnh Sỏi mật), bà không thể 
mổ (phẩu thuật) vì sức khỏe kém. 

Vào khoảng đầu năm 2012 bà dùng thuốc Biminne I để chữa bệnh Dị ứng viêm mủi,  
khoảng giữa năm 2012 bà dùng Age Reviver để giúp phục hồi sức khỏe. 
Ngày 11/10/2012, Bác Sĩ ngạc nhiên khi kết quả siêu âm cho thấy Gan của bà hồi phục 
90% và không còn Sỏi mật. Vì lý do riêng bà Mai không nhận điện thoại bân quơ ngoại 
trừ người bệnh thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm chữa bệnh. 

Chạy Máy Lọc Thận 
Nguyễn Thị Quyền Anh 58 Rue de Pinsons, Breteil 9400 France, Tel: 3365 1419 801. 

Tôi bị suy thận và phải chạy máy thận lọc máu định kỳ từ năm 2007,  em gái tôi là 
Dương Thuý Kiều, di động +84 939 78 77 09 hướng dẫn tôi kiêng ăn theo Thực Dưỡng 
Hiện đại từ khoảng giữa năm 2013, dùng Canh Dưỡng Sinh,  uống thuốc Age Reviv-
er đến tháng 11/2013 sau khi xét nghiệm Bác Sĩ cho biết không cần chạy máy thận nữa 
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vì thận đã hồi phục và làm việc trở lại rất tốt; tôi mừng rỡ vô cùng, vào khoảng cuối 
năm 2014 tôi dùng thêm Immune Reviver và sau nhiều xét nghiệm liên tục, và nay 
biết chắc là thận của tôi hồi phục 100%.

Phục Hồi Trí Nhớ Cho Sinh Viên

Trà Thùy Linh, sinh năm 1991, di động +61 426 083 171 là Sinh viên du học ngành Định 
Lượng Tài Chánh, chương trình Cao học ( bên Việt Nam gọi là Thạc Sĩ) của Đại học 
Nam Úc bắt đầu năm 2013. Một năm sau tôi bị Stress, lo lắng, mất ngủ, kém trí nhớ ; 
tôi đi Bác Sĩ gia đình phối hợp cùng Bác Sĩ Tâm lý chữa trị nhưng không có kết quả như 
ý. Sau đó tôi dùng Age Reviver và NeuroZeal thì bệnh thuyên giảm rõ rệt, nhất là 
phục hồi lại trí nhớ rất tốt. Hiện nay tôi đã tốt nghiệp và nhận bằng Thạc Sĩ Định Lượng 
Tài Chánh của Đại học Nam Úc. 

Tôi muốn giới thiệu với các bạn sinh viên, học sinh nếu có trở ngại như tôi, nhất là kém 
trí nhớ thì có dùng Age Reviver và NeuroZeal để hồi phục và tốt nghiệp như tôi.

Ung Thư
Cô Trâm Nguyễn, 2 Septimus Street, Chatswood, NSW 2067,Australia, di động +61 425 
785 908 (vui lòng gọi từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, giờ Sydney). 

Bác sĩ phát hiện bị Ung thư phụ khoa 17/7/2010. Là người hiểu biết Thực Dưỡng từ 
trước nên tôi quyết định tự chữa Ung thư cho chính mình bằng Thực dưỡng, tôi gọi 
điện thoại cho anh Lương Trùng Hưng để trao đổi thêm chi tiết cụ thể và áp dụng Thực 
Dưỡng ngay sau đó, có dùng thêm Phục Hồi Sinh Lực. Tôi vẫn tiếp tục đi làm và sinh 
hoạt bình thường ; sau 2 tháng tôi cãm nhận sức khỏe hồi phục, tràn đầy năng lực, sức 
sống và bệnh biến mất lúc nào không biết. 

Cho đến hiện nay tháng 2/2016, sau 6 năm tôi không còn dấu hiệu Ung thư trong cơ 
thể. Tôi quyết định dùng Thực Dưỡng suốt phần còn lại cuộc đời để bệnh không di căn 
hay tái phát.

Ung Thư Vú Di Căn 

Trương Thị Lệ Hồng, sinh năm 1961, 133F Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ, di động 0987 559 512 bị bệnh Ung thư Vú, đã giải phẫu (mổ), hoá trị, xạ trị, 
và bệnh đã đến giai đoạn cuối, Ung thư di căn đến mặt hàm, các hạch chung quanh cổ 
sưng vù không ăn được, chỉ uống nước cháo gạo lứt có pha bột thuốc trong viên Im-
mune Reviver và Age Reviver. Sau một tuần cô Hồng ăn uống và đi đứng lại được.
Ngày 28/10/2015, khoảng 2 tháng sau, bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn cho biết không còn 
dấu hiệu Ung thư. 

Ngày 11/3/2016, bệnh viện Cần Thơ sau khi tái xét nghiệm cũng không tìm thấy dấu 
vết Ung thư.



33

Đẩy Lùi “Tiền Ung Thư”
Ông Chanh T. Trần, 49 Harrow Road, Auburn NSW 2144, di động 0451 820 688.

Ngày 2/3/15, kết quả CT-Scan nhiều mụt 2mm, 4mm, 4-5mm trong phổi, Bác sĩ chẩn 
đoán “Tiền Ung Thư”; ngay sau đó tôi áp dụng Thực Dưỡng và tìm ông Lương Trùng 
Hưng để được hướng dẫn thêm, tôi cũng dùng thêm viên IMUNNE REVIVER và AGE 
REVIVER, bỏ thuốc lá; sau vài tuần tôi cảm nhận Sức Khỏe và Sinh Lực cải thiện rõ rệt.

Ngày 11/3/16 (1 năm sau), kết quả CT-Scan không còn bất cứ dấu hiệu bất thường nào 
trong phổi; tôi vẫn tiếp tục áp dụng Thực Dưỡng, dùng thuốc Immune Reviver và Age 
Reviver để bệnh không di căn hay tái phát.

Bướu Ung Thư Trong Lồng Ngực
Anh Nguyễn Hoàng Vân, di động 0425 215 469

Vào khoảng tháng 6/1992 Bác sĩ Nguyễn Thành Duyên là bác sĩ gia đình của tôi gửi tôi 
gặp Bác sĩ chuyên khoa Ung Thư và tôi được giới thiệu đến Princess Hospital chữa trị 
bệnh Bướu Ung Thư trong lồng ngực; tôi được Hoá trị trong 4 - 5 tháng, kế đó dự tính 
Xạ trị 20 lần, nhưng sau 10 lần Xạ trị, bác sĩ cho biết là khối Ung Thư tôi tiếp tục tăng 
trưởng nhanh trong khi sức khỏe đã cạn kiệt nên Bác sĩ quyết định là Medical Termi-
nal (tạm dịch là Hết thuốc chữa) và gửi về Bác sĩ gia đình. Sau khi Bác sĩ gia đình giải 
thích cặn kẽ, tôi biết là tôi không còn hy vọng gì sống sót thì may mắn cho tôi gặp Anh 
Lương Trùng Hưng hướng dẫn tôi áp dụng Thực Dưỡng, sau 2 tháng tôi hoàn toàn 
bình phục cho đến hôm nay là tháng 5/2016, 24 năm sau tôi vẫn mạnh khỏe. Hồ sơ 
bệnh lý của tôi vẫn còn ở Bác Sĩ gia đình và bệnh viện Princess Hospital.

Đẩy Lùi Bệnh Suy Thận

Nguyễn Thị Âu 151 Darabin Dr, Labor VIC 3075, Australia, di động +61 401 841 969. 
Chồng là Nguyễn Hữu Kim bị suy thận nặng, chỉ hoạt động 23%. Biết được chồng bà 
Đổ Cẫm Hường ở Melbourne và Ông Đổ văn Thảo ở Brisbane đã dùng Age Reviver 
chữa lành bệnh suy thận nhưng vì bệnh của ông Nguyễn Hữu Kim quá nặng nên bà 
Âu quyết định mua Immune Reviver, dùng ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. 

Sau 4 tháng, ngày 17/3/15 Ông Nguyễn Hữu Kim sau khi tái khám Bác sĩ cho biết thận 
hồi phục được 35%,mặc dù ông không cử ăn như tư vấn.  Tháng 8/15 thận hồi phục 
38% nhưng bụng của ông xẹp nhỏ lại ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hữu Kim không áp 
dụng Thực Dưỡng và không kiêng ăn như hướng dẫn.

Hỏng Đường Ruột Và Loạn Nhịp Tim

Đinh Thị Hậu, 1 Seventh Ave, Dandenong, Australia, sinh năm 1949 bệnh Kích Thích 
Nhu Động Ruột, tiêu chảy nặng kinh niên, mỗi sáng tiêu ra nước 5 - 6 lần và Loạn Nhịp 
Tim. Năm 2013 bắt đầu dùng Age Reviver, sau đó dùng thêm CardioZest. Sau 18 
tháng mọi bệnh tật biến mất.  Bà Đinh thị Hậu không áp dụng Thực Dưỡng.
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Bệnh Parkinson

Chào chú! Con tên Bo Thanh Thuy 50t, ở bang Ohio Mỹ, cách đây vài ngày con có
điện thoại cho chú hỏi thăm về bệnh Parkinson của con, bây giờ con đang ăn gạo lức 
với rau củ luộc và uống nước đậu đỏ với phổi tai, cộng với thuốc mà chú chỉ mua của 
cô Ái Nhi (Age Reviver +NeuroZeal + Broad Spectrum Probiotic), hiện giờ phân 
của con chặc và nổi lên nhưng tiểu vẫn còn nhiều lần, cơ thể đỡ nhức mỏi hơn lúc 
trước; tay phải, chân phải của con vẫn còn run nhẹ. Xin chú hoan hỉ cho con hỏi, theo 
kinh nghiệm chú chỉ cho mọi người, với bệnh Parkinson này ăn theo cách chú hướng 
dẫn bao lâu là hết run, để con mừng mặc dù con biết rằng, khi hết bệnh vẫn ăn theo 
suốt đời vì nó là một pháp tu, nên con phối hợp ăn gạo lức với đi bộ, ngồi thiền và tụng 
kinh là tuyệt vời.

Sang năm mới con kính chúc chú và gia đình nhiều sức khoẻ để cứu độ chúng sanh
thoát khỏi bệnh tật.
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TÊN THUỐC CÔNG DỤNG
LIỀU DÙNG 
Cho Người Lớn Và Trẻ 
Em Trên 12 Tuổi

AGE REVIVER

Bồi bổ sức khỏe toàn diện, 
tăng cường hệ thống miễn 
dịch, phòng chống bệnh tật, 
suy giảm chức năng sinh lý, 
tăng tuổi thọ.

Mỗi lần 1 viên trong 10 ngày 
sau khi điểm tâm, sau đó tăng 
lên từ 2- 4 viên mỗi ngày (chia 
làm 2 lần sau khi ăn)

IMMUNE 
REVIVER

Giúp nâng cao hệ thống miễn 
dịch. Phục sức sau cơn bạo 
bệnh. Hỗ trợ tích cực hệ tiêu 
quá. Giúp giảm chứng rụng 
tóc.

Mỗi lần 1 viên trong 10 ngày 
sau khi điểm tâm, sau đó tăng 
lên từ 2- 4 viên mỗi ngày (chia 
làm 2 lần sau khi ăn)

GLUCOPIA Giúp giảm và kiểm soát 
đường huyết.

Mỗi lần 2 viên sau bữa ăn, 
ngày 2 đến 3 lần

MAXIBOOST Giúp bồi bổ cơ thể khỏe mạnh, 
tăng cường sinh lý nam giới.

Mỗi lần 1-2 viên sau bữa ăn, 
ngày 2 lần

CHOLESOL Giúp duy trì mức cholesterol 
bình thường khỏe mạnh.

Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần
2 viên sau khi ăn.

SỐ GIẤY PHÉP
1. AGE :         34922/2016 ATTP -XNCB
2. IMMUNE :   3520/2015 ATTP - XNCB
3. GLUCOPIA : 33214/2016 ATTP - XNCB 
4. MAXIBOOST : 35328/2016  ATTP - XNCB
5. CHOLESOL : 3521/2015  ATTP - XNCB
6. CARDIOZEST  35346/2016 ATTP - XNCB 

7. BIMINNE 1 : 35332/2016 ATTP - XNCB
8. BIMINNE 2 : 34991/2016 ATTP - XNCB 
9. NEUROZEAL : 35331/2016 ATTP -XNCB
10. PAIN GO   : 32154/2016 ATTP - XNCB 
11. JOINT : 32233/2016 ATTP - XNCB
12. ACNE CLEAR: 10782/2015 ATTP - XNCB
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CARDIOZEST
Tăng cường lưu thông máu, 
ổn định huyết áp, giúp tim 
mạch khỏe

Mỗi lần 2 đến 3 viên viên, 
ngày 2 lần sau khi ăn

BIMINNE 1
Tăng cường sức đề kháng, 
giúp phòng chống các bệnh dị 
ứng, viêm xoang mũi.

Mỗi lần 2 đến 3 viên sau khi 
ăn, ngày 2 hoặc 3 lần

BIMINNE 2
Dạng thuốc viên 
& kem thoa 
ngoài da

Hỗ trợ điều trị viêm da các 
loại, dị ứng da và ngứa da

Mỗi lần 2 đến 3 viên sau khi 
ăn, ngày 2 hoặc 3 lần

NEUROZEAL
Giúp giảm triệu chứng ù tai, 
đau đầu, đau nửa đầu, mất 
ngủ, chống mặt, rối loạn tiền 
đình (giảm động kinh).

Mỗi lần 2 viên sau bữa ăn, 
ngày 2 lần

PAINGO
Dạng thuốc viên 
& chai xịt

Giúp giảm triệu chứng viêm 
đau khớp, phong thấp, đau 
lưng, đau cơ bắp.

Mỗi lần 2 viên, ngày 2 đến 3 
lần sau khi ăn

JOINT 
ESSENTIALS

Làm giảm triệu chứng viêm 
xương khớp. Giúp tăng tái tạo 
mô sụn khớp

Mỗi lần 1 đến 2 viên sau khi 
ăn, ngày 1 hoặc 2 lần

ACNECLEAR Hỗ trợ điều trị mụn mặt, mụn 
bọc, mụn trứng cá

Mỗi lần 2 đến 3 viên sau khi 
ăn, ngày 2 hoặc 3 lần
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Các loại thuốc trên đây có bán tại các Đại lý bán thuốc G&W Australia P/L

HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

Muốn biết thêm chi tiết, muốn nhận thuốc mẫu miễn phí gữi bưu điện đến nhà, muốn mua theo mail order, xin nhắn tin (gồm tên, họ, địa chỉ, loại thuốc 
hay loại bệnh) hoặc điện thoại đến 0411428777. Đại diện tại Mỹ: Cô Ái Nhi (714)487 9582. Đại diện tại Việt Nam: Ông Trần Ngọc Tài 01217 455 554. 

Chúng tôi nhận giao hàng tại Mỹ, Việt Nam và các nước khác (miễn cước phí gửi hàng bằng Air Mail).

SYDNEY:
Bankstown:
* Viễn Đông, 50 Old Town Plaza,NSW2200; Tel (02) 9790 6989
* Đức Lợi, 8/324 South Chapel Rd, NSW220; Tel (02) 9796 7298
* Shop 7 Lotto Khu Thương Xá Tự Do, 256 Chapel Rd South;
     Tel (02) 9790 8388.
* Phi Long 2/282 Chapel Rd South; Tel (02) 9708 6941
* VINA MONEY TRANSFER BANKSTOWN,
   Shop 58 Saigon Plaza, NSW 2200; Tel (02) 9707 3108
* Maxcare Pharma, 6A Thương xá Tự do, 256 Chapel Rd South;
    Tel 0422 097 880 - 1300 526 825
* Hang Seng Herbal Centre, 
   Shop 3/294 Chapel Rd South Tel : (02) 9796 4675
Cabramatta:
* Tiệm Vàng Kim Hưng 1/101-103 John St, NSW 2166;
     Tel (02) 9723 5988
* Vina Money Transfer, Shop 20 John St; Tel (02) 9754 2730
* Trinh Money Transfer & Services; Shop 7A/85 John St, Cabramatta 
    2166, Tel (02) 9728 9959
Canley Heights:
* Music 244B Canley Vale Rd, Canley Heights Tel (02) 9727 2888
Marrickville:
* Hồng Phước, 297 Illawara Rd, NSW 2204; Tel (02) 9559 2908
* Vạn Long, 279, Marrickville Rd, NSW 2204; Tel (02) 9560 6096
* Save More Chemist 311 Illawara Rd Tel (02) 9559 3117

    

Bonnyrigg:
* Kim Ngân Grocery, shop 47A Bonnyrigg Plaza (kế BETTA Electrical)   
   NSW 2177, Mobile 0422 318 256
Sydney City:
* Sydney Acupuncture  & Herbs Specialist Centre, 
  1st Fl, 92 Liverpool St (Cnr George & Liverpool St) Mobile 0404 939 824.
MELBOURNE:
Footscray:
* Origami Clothing 126 Commercials Rd 
    Mob: 0411 635 011; (03) 9689 6914
    Bữu Bữu Fashion 31A Leeds St, Mob 0434 197 582.
    Nguyên Hà 68 Nicholson St, Mob 0409 986 860
Springvale:
* Kim Phương Fashion, 1/240 Springvale Rd, VIC 3171;
    Tel: 0412 140 280
* Quang Minh, Shop 1/4 Windsor Ave, VIC 3171;
     Tel (03) 9546 5956.
* Vina Money Transfer 8A/8 Balmoral Ave, Springvale 3171;
    Tel (03) 9020 5081
Abbotsford:
* Thanh Nga, 379 Victoria St, VIC 3067; Tel (03) 9428 8138.
Meadow Heights:
* Tạp Hóa Hồng Vinh 55 Paringa Blvd Meadow Heights VIC;
     Tel (03) 9309 1282
Camson NaturePath,
41 The Avenue, Sunsine West VIC 3020 Mob:0410 897 924 www.phuchoisinhluc.vn

Nhân dịp về thăm quê hương vào năm 2010, anh 
Trương Quang Minh (di động 0411 194 470) có giới 
thiệu cho người bạn là một Dược Sĩ hành nghề lâu năm 
ở Việt Nam về thuốc Age Reviver. Khi cầm hộp thuốc 
trên tay, anh Dược Sĩ này xem ngay công thức thuốc in 
trên hộp và hỏi anh Minh giá bán hộp thuốc Age Reviv-
er bao nhiêu? Anh MInh trả lời giá một hộp là 1 triệu 
200 ngàn đồng. Anh Dược Sĩ này nói "Nếu quả thật hàm 
lượng thuốc đúng như in trên hộp, nhất là chất Đông 
Trùng Hạ Thảo, thì đây là thuốc QUÝ và quá rẻ".  Thế là 
anh Dược Sĩ này mua về dùng, sau đó giới thiệu cho bà 
con, thân hữu xa gần trong đó có bác sĩ Tây Y, dược sĩ 
và tiếp tục dùng cho đến bây giờ.

Tất cả thuốc của G & W Australia đều là Thuốc Đông Y 

(Herbal Medicine) nên quý vị có thể dùng để chữa 
bệnh hiệu quả trong khi tất cả các loại Dược thảo 
khác đang bán trên thị trường Úc đều là Thực Phẩm 
Bổ Sung (Dietary Supplement) nên người tiêu dùng 
không thể chữa được bất kỳ bệnh gì và để bán 
được hàng họ phải quảng cáo tinh vi và sớm hay 
muộn người tiêu dùng sẽ thất vọng. 

Trước khi mua bất kỳ hộp Dược thảo nào, quý 
khách nên xem công thức in trên hộp, ví dụ hộp thuốc 
Fucoidan, công thức của nó là chiết xuất 3 loại rong 
biến: Kombu (Phổi tai), Wakame (Rong Đại hàn), 
Mozuku (Hải thảo) và nấm Agaricus mycelium (tổng 
cộng 250mg mỗi viên); quý vị có thể đến các hiệu tạp 
hoá mua 3 loại rong biển này và nấm Đông cô về nấu 
ăn sẽ tốt hơn vì có đầy đủ chất xơ giúp ích cho việc tiêu 
hóa và thải độc, chỉ tốn $20.00 mà có thể dùng nhiều 

tháng. Họ bán giá trên $400.00/ 
hộp 120 viên để đánh tâm lý "tiền 
nào của đó". Mất tiền chúng ta có 
thể làm lại NHƯNG cái nguy hiểm 
là mất cơ hội quý báu để chữa 
bệnh cấp bách mà lại gây thêm 
bệnh.

Xin phân biệt Medicine và Bổ 
Sung Dinh Dưỡng (Dietary 
Supplement) Medicine là thuốc 
chữa bệnh đã được kiểm nghiệm 
và được cơ quan Y tế Úc (TGA) 
công nhận chữa được bệnh, tuy 
nhiên có nhiều loại có phản ứng 
phụ (side e ect). Tất cả Herbal 
Medicine  của G & W Australia 
chưa có bất kỳ phản ứng phụ nào 
được ghi nhận từ khi có mặt trên 
thị trường Úc đến nay.
Bổ Sung Dinh Dưỡng (Dietary 
Supplement) là các loại không 
chứng minh chữa được bất kỳ 
bệnh gì nên không được TGA 
công nhận là Medicine, nên để 
bán được họ phải dùng kỹ thuật 
quảng cáo, thổi phồng giá trị, vẽ 
vời về công dụng... và nếu người 
mua tin rằng nó tốt, cơ thể họ sẽ 
tiết ra chất endorphine làm cho 
người dùng cãm thấy khỏe nhưng 
tuyệt nhiên nó không chữa được 
bệnh gì mà còn có hại vì chứa chất 
bảo quản (preservative), tá dược 
và nhiều phụ gia hóa học khác !

ADELAIDE:
* Orient Fashion, Shop 40 Hanson Rd, Mobile 0401 187 602
* Dược Thảo Gift Shop 50 Hanson Rd, Mobile 0407 690 617
BRISBANE:
Inala Civic Centre:
* Tạp Hóa Thái Hòa, Shop 8 Corsair Ave, QLD 4077;
     Tel (07) 3879 8882
* VTN Mobile Shop 3/57 Corsair Ave, Inala Civic Centre QLD 4077
   Mobile 0404 617 555
Hill End:
*Cô Lộc Bích Liên, 7 Ryan St, QLD 4101; Tel (07) 3342 7054
PERTH:
*Tri Electronic, 3/61 Walter Drive,O
  Cô Yến: (08) 9242 2848 - 0430 443 557sborne Park WA 6017;
* Daily Supermarket, 405 William 
   Cô Dung: 08 6361 1515St, Northbridge WA 6000
* Nghệ Hiệp Oriental Supermarkets 5 - 6/70 Marangaroo Dr,
   Girrawheen WA 6064; Tùng & Diễm 08 6161 2347
ĐẠI DIỆN TẠI VN:
* Ông Trần Ngọc Tài, Sài Gòn 01217 455 554.
ĐẠI DIỆN TẠI MỸ:
* Cô Ái Nhi (714) 487 9582
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TẠI SAO THUỐC của G &W Australia
LẠI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI TÍN NHIỆM?

Vì: 1) Thuốc của G & W Australia được nhóm Bác sĩ, lãnh đạo bởi Tiến Sỉ Gr Hu, người có hơn 40 năm kinh nghiệm lâm 
sàng và nghiên cứu thuốc chữa bệnh bằng thảo dược: Dị ứng, Lão hóa, Viêm đau khớp, Nam khoa, Tim mạch, Áp huyết 

(cao và thấp) Miễn dịch, Nhức đầu, Nhức 1/2 đầu, Mất ngủ, Chóng mặt, Mất trí nhớ, Tiểu đường, Mỡ máu, Mụn độc.......

2) G & W Australia P/L là công ty duy nhất tại Úc đăng ký sản phẩm của mình là thuốc chữa bệnh (Herbal Medicines) trong khi tất cả các 
công ty khác chỉ có thể đăng ký là Dinh Dưỡng bổ sung (Dietary Supplement), Sinh tố & Khoáng chất bổ sung (Vitamins & 

Minerals supplement) vì họ không chứng minh được sản phẩm của họ có thể chữa bất kỳ bệnh gì!

3) Xin xem kỹ công thức thuốc in trên hộp: Mỗi viên thuốc của chúng tôi chứa một lượng dược thảo hỗn hợp rất lớn ví 
dụ: Age Reviver = 5,790mg; Biminne = 7,490mg; Biminne II = 6,950mg; NeuroZeal := 10,800mg; CardioZest = 9,580mg; 

GlucoPia = 7,100mg; Cholesol = 15,500mg; PainGo = 7,650mg; Immune Reviver = 13,550mg; Maxiboost = 10,400mg; Acne 
Clear =  5,000mg... trong khi đó các loại khác mỗi viên chứa một lượng dược thảo rất ít, ví dụ: Linh Chi Nissan 940mg; Fucoidan 
Shizuku 250mg... Nếu so sánh lượng dược thảo hỗn hợp trong viên Age Reviver với Fucoidan 5,790: 250 = 23 lần (nói cách khác 
lượng dược thảo hổn hợp trong viên Age Reviver nhiều hơn viên Fucoidan 23 lần!). Có người sẽ hỏi làm sao chúng tôi có thể chứa 

5,790mg dược thảo trong viên nang nhỏ? Xin thưa là chúng tôi tinh trích cô đặc theo tỷ lệ 30/1.

4) Có nhiều khách hàng hỏi chúng tôi tại sao một loại thuốc của chúng tôi chữa được nhiều bệnh? Vì thuốc 
của chúng tôi không chữa trực tiếp từng bệnh mà hầu hết nó làm hưng phấn hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ miễn 

nhiễm (Age Reviver, Immune Reviver), hưng phấn hệ tim mạch, hệ tuần hoàn (CardioZest), hưng phấn hệ thần kinh và 
tế bào não (NeuroZeal) cho nên nó giúp cơ thể tự chữa bệnh (cần nhất là dùng đúng liều lượng và đủ thời gian). 

Ví dụ thuốc NeuroZeal đã giúp rất nhiều người Mất ngủ kinh niên, Chóng mặt từ lúc mới sinh, Rối loạn thần 
kinh, Mất trí nhớ, Ù tai, Nhức 1/2 đầu, Trầm cảm... bình phục! Vì NeuroZeal làm cho tế bào não và tế bào thần 

kinh trên đầu hồi phục và cơ thể tự hết bệnh!
Maxiboost là thuốc cường dương duy nhất trên thế giới cân bằng âm dương nên không gây cao áp huyết như tất cả các loại thuốc 

cường dương khác mà trái lại giúp ổn định áp huyết sau 3 tháng sử dụng. 

GlucoPia giúp cơ thể tự sản xuất Insulin của chính mình và giúp tế bào của cơ thể nhận đường 1 cách bình thường từ đó 
hết bệnh Tiểu đường! Cần đọc kỹ hướng dẫn và có thể gọi điện thoại 0411 428 777 để được tư vấn miễn phí!

5) Hầu hết các loại thuốc đều dùng kỹ thuật quảng cáo rất tinh vi, mục đích chỉ để bán được thuốc trong khi rất nhiều 
người mua thất vọng! Để quý khách sẽ không bị tiền mất tật mang, cho đến thời điểm này, chúng tôi là công ty duy nhất 

gửi thuốc mẫu miễn phí đến nhà quý khách dùng thử, khi nào hài lòng mới mua! 
Xin gọi điện thoại hoặc nhắn tin tên, họ, điạ chỉ, loại thuốc (hoặc bệnh gì) vào di động 0411 428 777.

-

.
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Muốn biết thêm chi tiết hay muốn nhận thuốc mẫu miễn phí gởi đến nhà 
bằng Bưu điện xin nhắn tin hoặc điện thoại đến:

* (ÚC) Ông Lương Trùng Hưng. 0411 428 777. Email: luongtrunghung49@gmail.com
* (USA) Cô Ái Nhi. (714) 487 9582. Email: ainhi379@yahoo.com
* (VN) Ông Trần Ngọc Tài.  0797 455 554. Email: luongytai@gmail.com

Tất cả thuốc của chúng tôi đều được bảo đảm sử dụng: nếu quý khách 
không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, xin gửi trả lại trong vòng 1 tuần lễ sau 
khi sử dụng. Chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền mua thuốc.

TẤT CẢ CÁC LOẠI THUỐC CỦA G&W AUSTRALIA HIỆN CÓ BÁN TẠI 
CÁC ĐẠI LÝ ĐĂNG TRÊN WEBSITE PHUCHOISINHLUC.VN
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VIRUS - SIÊU VI LÀM SAO CHỮA? 
Thuốc Tây không trị được các loại Vi rút 
thường gặp: Vi rút cảm, Vi rút viêm gan 
A,B,C,D, Vi rút HIV (gây bệnh Sida)...

Đối với Vi rút cảm, Bác sĩ cho thuốc hạ 
nhiệt, trụ, kháng sinh không phải để đổi 
trị Vi rút mà đối trị các loại vi trùng khác 
xâm nhập phá hoại cơ thể (do cơ thể 
suy nhược trong thời gian bị nhiễm Vi 
rút cảm). 
Đối với Vi rút Viêm gan A,B,C,D...Tây Y 
có thuốc ngừa, không có thuốc trị. 
Đối với Vi rút HIV gây bệnh Sida..... Tây Y không thể ngừa hay trị. 
Đặc tính của Vi rút là rất âm, kể cả loại gây bệnh đau dạ dày HP, các loại Vi rút 
phát triển trong môi trường axít NHƯNG bị tiêu diệt trong môi trường Kiềm. 

Chúng ta có Canh Dưỡng Sinh (CDS) là loại kiềm tính thiên nhiên từ rau củ 
rất hữu hiệu để đổi trị hiệu quả, nhanh chóng và ít tốn kém nhất:

Ngày 2 gói X 3 lần, 20 phút trước khi ăn, đổ thẳng gói bột này vào miệng, 
ngậm cho tan dần, trung bình 1 - 2 ngày dứt bệnh cảm, trung bình 3 - 10 ngày 
chữa dứt đau dạ dày (kể cả do Vi rút HP) - Trung bình 2-3 tháng chữa dứt 
Viêm gan A, B, C, D, chữa dứt HIV.

Đối trị hiệu quả các loại virus gây sốt xuất huyết từ muỗi, sốt rét, virus ZIKA, 
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virus gây cúm heo, cúm gà. Dùng ngay CDS càng sớm khi vừa lây nhiễm, chữa 
trị càng nhanh, càng để lâu, thời gian lành bệnh càng dài. 

CDS còn dùng để: 
- Giải độc rượu làm hết say rượu trong mọi tình huống. 
- Giải độc cho các bệnh ngộ độc do: thức ăn, uống thuốc Tây tương tác, ngộ 
độc do uống thuốc Đông y quá liều lượng, quá hạn.
- Làm sạch axít thừa trong cơ thể, làm giảm đau nhức, hổ trợ điều trị Ung thư, 
Tiểu đường, Tim mạch, Thoái hóa khớp sụn. 
- Chữa trị hiệu quả bệnh Gút.

Điều mà nhiều người không biết là các loại thuốc Tây, kể cả thuốc bổ Vitamin, 
Thực phẩm chức năng, các loại từ công ty bán hàng đa cấp... đều làm từ hóa 
chất hoặc các chất chiết xuất, bổ sung, bảo quản bằng hoá chất nên nó là 
nguyên nhân chính gây bệnh: Khi hoá chất lọt vào cơ thể, gan sẽ làm mọi cách 
để trung hoà, vô hiệu hoá các hoá chất này và sau đó thận sẽ lọc, loại bỏ...
Những bệnh dùng thuốc Tây thường xuyên như bệnh Tiểu đường, bệnh cao 
huyết áp, bệnh tim mạch, mỡ máu... là những loại dùng nhiều lần trong ngày 
và tiếp tục mỗi ngày...nên gây mù mắt, điếc tai, thúi phổi, hư gan, suy thận và 
sau cùng là hoại tử!

Tất cả các chất độc từ mọi nguồn gốc như không khí dơ, nước uống dơ, thức 
ăn được nuôi trồng, chế biến không tự nhiên (phân hoá học, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc tăng trọng...), thuốc chữa bệnh (kể cả thuốc bổ sung dinh 
dưỡng, thuốc bổ, Vitamin, thực phẩm chức năng từ các công ty đa cấp...) là 
nguyên nhân gây ra các loại bệnh tật, trong đó có bệnh Ung thư đang ngập 
lụt trong xã hội.

Khi tự nấu thành phần chính của CDS là: 
củ cải trắng, cà rốt, củ ngưu báng, nấm 
đông cô và lá củ cải trắng. Tuy nhiên nếu 
thiếu 1 hay nhiều loại trong các thành phần 
trên, chúng ta có thể thêm vào củ hành, 
bắp cải, bí đỏ. Tuy công hiệu kém hơn 
thành phần cốt lõi CDS, nhưng các loại 
thêm vào vừa nêu vẫn có tác dụng.
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THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN
Nước Tương Organic Tamari chứa 17 đến 19 loại vi chất 
rất cần cho cơ thể hàng ngày. Cách dùng : mỗi ngày dùng 5 đến 10ml, dùng 
với cơm, cháo hay chấm rau ăn.

Gia Vị Tekka Miso tạo máu, lợi ích cho các bệnh Âm, ung thư Âm, rối loạn 
cơ thể, đặc biệt trong các bệnh: viêm khớp Âm, dạ dày, mạch tim yếu. Cách 
dùng: mỗi lần dùng 5 gram, trộn vào cơm, cháo.

Gia Vị Natto Miso thay thế thịt, làm thông huyết khối, thông thoáng mạch 
máu, tan lipid, tan máu vón cục, tạo chất nhờn cho cơ thể, chứa men tiêu hóa 
làm nhuận trường. Cách dùng: mỗi lần 5 gram, trộn vào cơm, cháo.

Tương Đặc Mugi/Hatcho Miso tốt cho tim, tiểu đường, phong thấp, bại liệt, 
suyễn, lao và bệnh ngoài da, có chứa men vi sinh. Cách dùng: mỗi lần dùng 5 
gram, nêm nấu món ăn.

Mơ Muối Lâu Năm Umeboshi ( từ trên 3 năm, càng lâu càng tốt ) gồm 2 đặc 
tính cả Âm lẫn Dương, đa công dụng . Cách dùng: mỗi lần từ 1/2 đến 1 trái.

Bột Nêm Thực Dưỡng Shitake Kombu chống viêm sưng cho toàn bộ cơ thể 
nhất là viêm gan do nó hỗ trợ giúp tế bào tiết interferon là chất chống viêm 
toàn cơ thể trước khi cơ thể đủ khởi động chống lại độc tố, vi trùng. Đặc biệt 
lợi ích cho bệnh viêm gan và bệnh xơ cứng động mạch, huyết áp cao .Cách 
dùng: mỗi lần từ 3 đến 5 gram nêm vào thức ăn rất ngon. Nêm vào súp, đồ 
kho, xào.

Trà Mu (Vô Trà ) giảm mệt nhọc, đau bụng kỳ ở phụ nữ, làm mạnh dạ dày, 
cảm lạnh, ho đàm, cải thiện tuần hoàn máu, làm sạch cơ thể ( nấu cùng đậu 
đen giúp tống hóa chất, hóa dược). Cách dùng: mỗi lần dùng từ ½ gói đến 1 
gói. Nấu với 250 ml nước trong 10 phút, uống ấm.

Bột Dentie ngừa bệnh ở răng miệng, lợi (nướu), ngừa ung xỉ tẩu mã, các bệnh 
âm. Mỗi lần 1gram. Đặc biệt lợi ích cho dạ dày bị viêm có vi trùng. Uống tăng 
từ từ, từ 1 đến 4 gram, pha nước ấm uống ( sau khi uống 1/3 chén sắn dây 
khuấy chín). Mỗi ngày 1 lần khi bụng đói.

Kem Đánh Răng Dentie dạng đóng vào túyp rất tiện dùng, mỗi lần dùng 
1 gram đến 2 gram. Đánh răng, nướu xong không cần súc miệng lại, chỉ cần 
nhổ bỏ nước bọt dư.
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THỰC PHẨM BỔ SUNG
Cà Phê Ngũ Cốc (Nature Cuppa) trợ tiêu hóa, tốt cho bệnh rối loạn 
tiền đình, thần kinh tọa, suy nhược, thiếu máu. Mỗi lần dùng 10 gram 
pha với 6 muỗng canh nước sôi , khuấy đều cho tan rồi uống ấm.

Trà Rễ Bồ Công Anh (Dandelion Tea) Lợi ích cho tim suy, làm khỏe 
tim, trợ tiêu hóa. 

Viên Broad Spectrum Probiotic - 32 Tỉ Vi Khuẩn
Tống độc ở đường ruột và âm đạo, diệt vi khuẩn xấu trong ruột, hỗ trợ 
tăng nhu động ruột, trợ tiêu hóa nhất là sau khi sử dụng trụ sinh.
Tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ kiến tạo sức khỏe lành mạnh.



45

Mobile: AU +61 411 428 777 +61 411 889 997
            VN +84 1217 455554
            US    714 487 9582


