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Sản phẩm Đại tràng Tâm Bình là một trong những thảo
dược được nhiều người bệnh tin tưởng sử dụng điều trị
viêm đại tràng cấp tính, mãn tính, viêm đại tràng co thắt,
rối loạn tiêu hóa, kiết lỵ…Bởi sản phẩm sử dụng nguyên
liệu tự nhiên, sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao,
không chứa tác dụng phụ.

Thông tin về Đại Tràng Tâm Bình
Công ty Dược phẩm Tâm Bình là một trong những thương hiệu
đông dược hàng đầu ở Việt Nam được thành lập ngày
13/12/2010. Với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng
đầu, tuân thủ các quy định kiểm tra. Do đó sản phẩm mang
thương hiệu Tâm Bình được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng
và giới chuyên môn đánh giá cao. Thực phẩm bảo vệ sức
khỏe Đại Tràng Tâm Bình là sản phẩm công ty Dược phẩm
Tâm Bình sử dụng nguyên liệu tự nhiên, sản xuất trên dây
chuyền công nghệ cao, quy trình sàng lọc kỹ lưỡng từ khâu thu
hái sản phẩm đến quy trình đóng gói. Sản phẩm đạt chuẩn
GMP, được bộ y tế kiểm định và cấp phép lưu hành toàn quốc.

Sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình được người tiêu dùng và giới chuyên môn đánh giá cao

Ngoài ra, hàng năm, Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế Hà Nội
và các tỉnh đều lấy mẫu sản phẩm phân tích, xét nghiệm với
kết quả âm tính với các thành phần tân dược. Chính vì vậy, khi
có mặt trên thị trường, sản phẩm đã trở thành sản phẩm tác
dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, viêm đại
tràng mãn tính, cấp tính, viêm đại tràng co thắt,…
AdChoice

Thành phần viên uống Đại Tràng Tâm Bình
Sản phẩm viêm Đại Tràng Tâm Bình được điều chế dưới dạng
viêm nang với hoạt chất: 60ng Bạch truật, 60mg Bạch linh.
50mg Đảng sâm, 40mg Nhục đậu khấu, 40mg Trần bì, 40g Mộc

hương băc, 40g Hoài sơn, 35mg Mạch nha, 35mg Sơn tra,
30mg Sa nhân, 30mg Hoàng liên, 30mg Cam thảo. Thành phần
tự nhiên điều trị bệnh hiệu quả, an toàn và không chứa tác
dụng phụ. Thành phần sản phẩm được nghiên cứu, kết hợp với
nhau theo “tỷ lệ vàng” giúp phát huy tối đa công dụng.

Sản phẩm với thành phần thảo dược tự nhiên

Tác dụng sản phẩm viêm Đại Tràng Tâm Bình
Với thành phần là 12 vị thảo dược tự nhiên, được chia thành 4
nhóm tác dụng như:
• Thảo dược Bạch truật, Bạch linh, Đảng sâm, Hoài sơn, Cam
thảo giúp kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, điều trị khó tiêu, đau
bụng
• Thảo dược Hoàng liên, Mộc hương, Hoàng Liên tác dụng sát
khuẩn, chống viêm
• Thảo dược Nhục đậu khấu, Trần bì, Sa nhân, Mộc hương giúp

giải uất, đau bụng, tiêu chảy
• Thảo dược Sơn tra, Mạch nha giúp kích thích tiêu hóa, phòng
ngừa khó tiêu
Do đó sản phẩm viêm Đại tràng Tâm Bình được người bệnh sử
dụng với công dụng:
• Hỗ trợ giảm triệu chứng của của viêm đại tràng cấp tính,
mãn tính và viêm đại tràng co thắt
• Điều trị rối loạn tiêu hóa, táo bón, đau bụng, đầy hơi, ăn
uống khó tiêu
• Giúp kiện tỳ, bổ vị tăng cường chức năng hoạt động của tiêu
hóa

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng Đại Tràng Tâm
Bình
Theo khuyến cáo của chuyên gia, người bệnh không nên sử
dụng sản phẩm cho trẻ em. Đại tràng tâm bình liều dùng
người lớn sử dụng 3 viên/lần, 2 lần/ngày. Người bệnh nên
uống trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sử dụng
sản phẩm liên tục từ 2-3 tháng để mang đến hiệu quả. Với
trường hợp bệnh mãn tính nên sử dụng 3-6 tháng hiệu quả.
Để mang đến hiệu quả người bệnh cần thực hiện theo chỉ định
của bác sĩ.

Tác dụng phụ của Đại Tràng Tâm Bình và chống chỉ
định
Sản phẩm không chứa tác dụng phụ, nhưng trong quá trình sử
dụng có bất kỳ dấu hiệu nào cần ngưng sử dụng và đến cơ sở
y tế thăm khám Khi sử dụng sản phẩm, người bệnh cần chú ý:
• Không sử dụng sản phẩm với người bệnh mẫn cảm với bất
kỳ thành phần nào của sản phẩm
• Phụ nữ có thai hoặc cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ
trước khi sử dụng
• Không sử dụng gấp đôi liều quy định kể cả trong trường hợp
người bệnh quên liều
• Cần thông báo với bác sĩ sản phẩm đang sử dụng bao gồm
thuốc kê đơn, thảo dược hay thực phẩm chức năng tránh ảnh
hưởng đến sức khỏe người bệnh
• Trước khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần tham vấn
y khoa, không tự ý ngưng sử dụng hoặc thay đổi liều lượng
khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bảo quản sản phẩm
Để không làm mất tác dụng dược lý của sản phẩm, người bệnh
nên bảo quản sản phẩm
• Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát không quá 30

độ C
• Không bảo quản sản phẩm tại nơi ẩm mốc hay ánh sáng trực
tiếp chiếu vào
• Viên nang sản phẩm còn nguyên vẹn và cần uống ngay sau
khi lấy ra khỏi vỉ
• Trước khi sử dụng cần để ý đến hạn sử dụng và để sản phẩm
xa với tầm tay trẻ

Giá thực phẩm bảo vệ sức khỏe viêm Đại Tràng
Tâm Bình, mua sản phẩm ở đâu?
Hiện nay viêm Đại Tràng Tâm Bình được bán ở hiệu thuốc và cơ
sở y tế trên toàn quốc. Với giá dao động khoảng 89.000 VNĐ/
hộp, mỗi hộp gồm 5 vỉ, mỗi vỉ 12 viên.

Sản phẩm được bán tại hiệu thuốc và cơ sở y tế trên toàn quốc

Phụ thuộc vào cơ sở bán, sản phẩm có thể có giá dao động
khác nhau. Người bệnh tham khảo giá của nhiều nơi. Ngoài ra,
người bệnh cần kiểm trang bao bì, nhãn mác lựa chọn cơ sở uy

tín, tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Có nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức
khỏe Đại Tràng Tâm Bình Không?
Sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình được sản xuất trên dây chuyền
công nghệ cao, trong quá trình sản xuất không sử dụng hóa
chất hay chất phụ gia, giúp giữ nguyên công dụng của thảo
dược tự nhiên, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hơn nữa
thành phần sản phẩm sử dụng nguyên liệu tự nhiên, được
nghiên cứu kết hợp với nhau theo tỷ lệ vàng phát huy tối đa
công dụng, người bệnh có thể sử dụng trong thời gian dài
không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sản phẩm giảm triệu chứng
của bệnh đau bụng, đầy hơi hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng
mãn tính, cấp tính và đại tràng co thắt. Ngoài ra còn giúp kích
thích tiêu hóa, người bệnh ăn ngon miệng và hấp thụ tốt hơn.
Theo chuyên gia khuyến cáo, sản phẩm điều trị dứt điểm với
trường hợp bệnh nhẹ không cần sử dụng thêm sản phẩm hoặc
thành phần khác. Với trường hợp bệnh diễn biến nghiêm trọng
hỗ trợ điều trị giúp bệnh nhanh khỏi. Hơn nữa sản phẩm Đại
Tràng Tâm Bình, được bào chế dưới dạng viên nén, đóng vỉ dễ
sử dụng bảo quản. Sản phẩm được đánh giá tích cực về an
toàn của sản phẩm và được nhận nhiều giải thưởng như Hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Chứng nhận Tin và
Dùng, Hàng Việt Nam chất lượng cao,… Do đó người bệnh

hoàn toàn toàn yên tâm sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
điều trị bệnh. Tuy nhiên người bệnh cần tham khảo ý kiến
chuyên gia khi sử dụng.

Những lưu ý khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức
khỏe Đại tràng Tâm Bình
Trong quá trình sử dụng sản phẩm để mang đến hiệu quả,
người bệnh cần lưu ý những điều dưới đây:
• Người bệnh không tự ý sử dụng sản phẩm khi chưa có chỉ
định của bác sĩ
• Chế độ ăn uống khoa học, bổ sung thực phẩm tốt tốt cho hệ
tiêu hóa như rau xanh, trái cây,… Hạn chế đồ ăn cay nóng,
nhiều dầu mỡ, ảnh hưởng đến sức khỏe
• Không sử dụng đồ uống có cồn ( rượu, bia,.. ), hút thuốc lá và
chất kích thích
• Luyện tập thể dục thể thao giúp tăng cường sức khỏe và hệ
miễn dịch cơ thể
• Bổ sung 2-2,5l nước mỗi ngày, bên cạnh đó nên uống nước
ép trái cây cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết

Bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch

• Trong quá trình sử dụng sản phẩmcó bất kỳ tác dụng phụ
nào cần ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế thăm khám
Như vậy thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình là sự
kết hợp hoàn hảo của bài thuốc dân gian và y học hiện đại
mang đến công dụng tuyệt vời điều trị viêm đại tràng và bệnh
về hệ tiêu hóa. Để mang đến hiệu quả người bệnh cần tuân
thủ theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ.
Đừng bỏ lỡ
• Thuốc viêm đại tràng Bifina: Giá, công dụng và
hướng dẫn sử dụng
• Tổng hợp thuốc chữa viêm đại tràng co thắt – Nên
uống thuốc gì để khỏi bệnh?

BÌNH LUẬN (76)
TRẢ LỜI

doan van phuc
tôi đã uống đến tới 10 loại thuốc của các hãng khác nhau nhưng không
khỏi , đại tràng tâm bình , đại tràng hipote , hương sa lục quân pqa , bổ
trung ích khí tw3 , bổ bì tiêu cam , thập toàn đại bổ , rất mệt mỏi . biểu
hiện tiêu chảy khi ăn sáng , ruột kích thích , rối loạn hệ tiêu hóa , đại tràng
co thắt . Bó tay . tôi tự nghiên cứu đọc sách tranh thủ 3 năm mua dược liệu
về dùng , khỏi luôn . Nghĩ lại mà chán với thuốc đại tràng có trên thị
trường với nền y học hiện đại với cổ truyền . mỗi bệnh viêm đại tràng mà
chữa k dứt
TRẢ LỜI

Tuấn Nam
Mọi người ơi, nếu mà bị bệnh viêm đại tràng thì ngoài việc dùng thuốc
theo hướng dẫn của bác sĩ ra thì có cần kiêng hay phải luyện tập gì không?
TRẢ LỜI

Khang Tịnh
Có cần kiêng đấy Tuấn Nam, theo như bác sĩ của tôi nói thì nên kiêng ăn
mấy đồ chứa quá nhiều chất xơ nhiều, chứa nhiều chất béo nhiều cũng
không nên ăn, không duwocj dùng mấy chất kích thích hay đồ uống có
cồn
TRẢ LỜI

Tuấn Nam
Theo như mình được biết thì ăn chất xơ tốt cho những người bị viêm đại
tràng mà nhỉ bạn Khang Tịnh?
TRẢ LỜI

Khang Tịnh
Thì đúng là ăn chất xơ giups tiêu hóa tốt cho người bị bệnh viêm đại
tràng, nhưng như tôi nói là ăn đồ chứa nhiều chất xơ cơ bạn. Bác sĩ nói,
ăn đồ mà chứa lượng chất xơ cao thì lại không giúp dễ tiêu hóa mà
ngược lai càng làm nặng thêm tình trạng khó tiêu hóa đấy
TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

Khang Tịnh
Theo như mình biết thì có mấy loại ra củ này này: đậu quả, bông cải
xanh, ngô, nấm hay hành củ. Mà ngoài kiêng ăn uống thì cũng nên tập
mấy phương pháp như thư giãn rồi xoa bụng các kiểu tìm trên mạng ý,
tôi áp dụng thấy cụng cải thiện tình trạng bệnh ít nhiều đấy
TRẢ LỜI

Phong Kane
Thấy trên bài viết với xem trên vtv2 có nhắc Bác sĩ Tuyết Lan, không biết là
bác sĩ Tuyết Lan có khám bệnh tại trung tâm không hay là bác sĩ có phòng
khám riêng nhỉ mọi người?
TRẢ LỜI

Trình Bình
Mình cũng nghe nói bác sĩ Tuyết Lan chữa bệnh viêm đại tràng tốt lắm,
cũng đang muốn đi chữa, nưng nghe nói là Bác sĩ là giám đốc chuyên
môn tại Trung tâm thuốc dân tộc, thiết nghĩ giám đốc thì chắc là không
khám bệnh đâu
TRẢ LỜI

Vân Anh
Bác sĩ Tuyết Lan có khám bệnh tại Trung tâm thuốc dân tộc đấy Phong
Kane, mình đã khám bác sĩ Tuyết Lan tại Trung tâm rồi nên biết
TRẢ LỜI

Phong Kane
Vân Anh, thế khám bác sĩ Tuyết Lan thì có cần đặt lịch khám trước không
vậy bạn? Tại thấy bác sĩ còn làm giám đốc nữa thì công viêc chắc cũng
nhiều, nên muốn khám bác sĩ chắc cần phải đặt lịch hẹn trước
TRẢ LỜI

Vân Anh

tại link này đấy. Em thấy đăng ký này vừa nhanh lại tiện, mà lại đúng vào
lịch làm việc của Bác Sĩ không phải mất công hôm đi khám lại không
phải lịch bac sĩ khám
TRẢ LỜI

Út Na
Không biết là thuốc đông y Tiêu thực phục tràng hoàn này có mắc lắm
không vậy ạ? Ai dùng rồi cho mình xin giá thuốc với
TRẢ LỜI

Hoài Thương
Trước chị có đứa bạn bị bệnh viêm đại tràng này, thấy nó bảo dùng
thuốc đông y của trung tâm thuốc dân tộc tốt lắm mỗi tội giá tiền hơi
cao. Nhưng chị cũng không hỏi nó là giá cả sao, nhưng thuốc tốt thì giá
cả cao chút cũng cố mà dùng em ạ
TRẢ LỜI

Vân Hạ
Em muốn mau thuốc viên hoàn hay là dạng thuốc dạng thang về tự sắc
uống thế Út Na?
TRẢ LỜI

Út Na
Em cũng chưa rõ lắm chị Vân Hạ, thế 2 loại thuốc ý thì giá cả như nào
vậy chị? Tại con em đang bị viêm đại tràng, mà em không muốn cho
cháu dùng thuốc tây y, muốn dùng thuốc đông y, nhưng nghe mọi
người nói là thuốc đông y thì giá hơi mắc nên là cũng không biết giá cả
sao

Út Na
Dạ Chị, mà chị ơi thuốc đông y này có dễ uống không vậy ạ? Nếu khó
uống thì có cho thêm chut mật ong vào cho bé uống chắc không sao
đâu nhỉ ạ?
TRẢ LỜI

Vân Hạ
CHị uống thuốc thì không thấy khó uống hay gì đâu em, chị nghĩ là trẻ
con uống tốt đấy. Còn nếu cho mật ong uống cùng thì chị cũng không
biết là có được không. Em cứ thử gọi điện cho bên Trung tâm hoặc đến
khám trực tiếp xem sao, chứ chị thì chị chịu đấy
TRẢ LỜI

Tú Hoàng Vic
Mẹ em bị viêm đại tràng mạn tính cũng lâu lắm rồi, cứ hay bị đau bụng âm
ỉ, suốt ngày hơi tý là lại phải ngồi ôm bồn cầu, cũng dùng nhiều thuốc tây
y, thuốc đông y nhiều nơi rồi, cũng chỉ đỡ được vài tuần là lại bị lại, xem
được thuốc này trên VTV2 giới thiệu là bài thuốc đông y này chữa bệnh
viêm đại tràng mạn tốt, không biết là thuốc này có thật sự tốt như trên
VTV2 nói không thế ạ? Anh/ chị hay bác nào đã dùng thuốc chữa bệnh này
rồi cho em xin tham khảo ý kiến với ạ
TRẢ LỜI

Sương Mai

TRẢ LỜI

Vũ Thảo
Tú Hoàng Víc, trước mình có đưa mẹ mình đi khám bác sĩ tại Trung tâm
thuốc dân tộc, thấy bác sĩ nói thuốc đông y này điều trị bệnh viêm đại
tràng mạn tính thì cũng tùy cơ địa người, tùy từng tình trạng bệnh tật
nặng nhẹ của mỗi người, nên là thời gian tác dụng của thuốc sẽ nhanh
hoặc chậm, nên là cốt yếu là phải kiên trì dùng thuốc lâu dài với kiêng kị
phù hợp nữa thì bệnh mới ổn định được. Với thấy bác Mai bên trên ghi
ra thì mình nghĩ là do bác ý chưa dùng đủ liều lượng thuốc, với dùng
thời gian gần 2 tháng thấy bệnh tình tiến triển chậm dừng thuốc, không
kiên trì dùng thêm nên mới không ổn định được đấy. Chứ mẹ mình hồi
trước dùng thuốc đến tháng thứ 2 cũng chỉ thấy bệnh tình giảm được
tầm 2 mấy phần trăm, mẹ cũng nản lắm, nhưng kiên trì dùng đến tận
tháng thứ 5 mới hoàn toàn ổn định được đấy. Nên là cứ yên tâm dùng
thuốc của Trung tâm cho mẹ bạn chữa trị bệnh đi. Mfa bài thuốc đông y
này còn được đăng trên cả Tạp chí đông y nữa đây này:
https://www.tapchidongy.org/tieu-thuc-phuc-trang-hoan-co-totkhong.html

Vũ Thảo
Hình như sáng thì tầm 8h gì đấy, tại trước mình đi khám là hơn 8h đã
thấy mở cửa rồi, hôm ý đi khám thì cũng là vào cuối tuần. Tóm lại là ở xa
thì mình nên đến sớm chút bạn ạ, với dưới bài viết có số điện thoại của
trung tâm đấy, gọi điện thoại hỏi họ cho chắc
TRẢ LỜI

Hải Long
Trước tôi bị viêm đại tràng mạn tính đã dùng thuốc tiêu thực phục tràng
hoàn này để chữa thấy thuốc dùng tốt, uống thuốc thấy bất tiện mỗi là
phải sắc lên thôi
TRẢ LỜI

NguyễnBằng
Hải Long, trước bác bị viêm đại tràng như nào thế, em cũng đang bị viêm

tộc thử xem sao, tôi cũng tò mò nên quyết định dùng thử, ai ngờ dùng
thuốc được 4 tháng xong bệnh ổn định luôn, không thấy tái phát gì, ăn
uống ngủ nghỉ khỏe re
TRẢ LỜI

Nguyễn Bằng
Hải Long, tình trạng bệnh của bác nặng hơn của em, em thì chỉ bị đi
ngoài phân lỏng 2 tháng nay, bụng hay bị đầy chướng với kém ăn chút.
Mà bác bị nặng hơn dùng thuốc khỏi thế thì em cũng yên tâm cho số
phận bệnh tình của em rồi. À cơ mà thuốc này phải sắc lên uống thế thì

TRẢ LỜI

Hà Tố Uyên
Mẹ em đang dùng thuốc tieu thực phục tràng hoàn có kết hợp cùng với
thuốc khác không , mấy nay mẹ em có bị sốt có dùng thêm thuốc nhưng
sợ không uống cùng nhau được nên đang dừng tạm mấy ngày.

Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/dai-trang-tambinh.html
https://viendalieu.vn/
https://www.dongyvietnam.org/
https://centerforhealthreporting.org/
Các liên kết hữu ích về TIÊU HÓA - SỐNG KHỎE mà chúng
tôi đã tổng hợp được trên các trang Sở Y tế chính thống:
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/trao-nguoc-da-day-nen-an-gikieng-gi-e-ho-tro-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher

/6CWBO9WiZqsQ/content/5-cach-chua-benh-tri-bang-raudiep-ca-an-toan-hieu-qua
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-tri-la-gi-dau-hieu-nhanbiet-va-ieu-tri-nhu-the-naohttps://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/bi-au-da-day-nen-an-gi-vakieng-gi-nhanh-khoi
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/10-loai-thuoc-chua-au-da-dayuoc-dung-pho-bien
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/b%E1%BB%95-sung-vich%E1%BA%A5t-dinh-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-anto%C3%A0n-cho-tr%E1%BA%BB.
https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/bi-vi-khuan-hpkhong-nen-an-g-1631095806i.pdf
https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/xuat-huyet-daday-bao-t-1631096192u.pdf
https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-hang-vi-daday-nen-uong-thuoc-g-1631096393i.pdf
https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-dai-

tran-1631097183g.pdf
https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-chuaviem-dai-tran-1631097397g.pdf
http://xahuonglong.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-traonguoc-da-day-tai-nh-1631094300a.pdf
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trungi-1630150575t.htm
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-xitchong-xuat-tinh-som-cong-dung-nhan-1630141627h.htm
http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/8/thuoc-chua-benh-gut-cua-my.pdf
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-dactri-viem-loet-da-day-ta-trang-tot-nhat-nen-sudun-1629359185g.htm
http://phobienphapluat.kontum.gov.vn
/Home/ViewFile?linkdown=/Content/Upload
/20210831055240-11-thuoc-tri-man-ngua-tot-nhat.pdf
http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/CauHoi/2021/9/10-thuoc-tri-viem-da-tiet-ba-tot-nhat-hiennay.pdf

https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cach-chuatinh-trung-yeu-hieu-qua-nha-1630139591t.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-11thuoc-chua-viem-dai-trang-tot-nhat-202-16293486911.htm
https://ict.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/15-cay-thuoc-chuada-day-hieu-qua-nha-1631076492t.pdf

