
 
 
 
 
 

Bài thuốc đa năng, hữu hiệu : Trái chanh 

 

15 Hidden Health Secrets of Lemons 
Một ông bạn già cho biết mỗi tuần vắt một trái chanh vào nước nóng, uống 

sau bữa ăn (lúc ăn no) thời tim mạch tốt: 
Không bị cao mỡ hay cholesterol. 
Mỗi khi đi ăn tiệc, ông cũng làm như vậy. .. 
Bảo đảm tốt. Thử coi, không có hại đâu... 
  

LTS: Người post bài này đã từng là nạn nhân của những " Toa thuốc trên mạng" do 
vậy, đã hứa với chính mình là nếu bạn nào gửi những toa thuốc không mấy có " cơ sở 
khoa học", cũng cho post ( để có thể phúc chủ may thầy ), còn bản thân sẽ không bao 
giờ dùng. Nhưng, đối với nước cốt trái chanh. Tôi đã dùng thử ba ( 03) tháng 
nay...Rất tốt. Trước mắt, nhiều người thân có những bệnh về GAN, về ĐƯỜNG 
RUỘT, về TUYẾN TIỀN LIỆT...Đã nhìn thấy giảm hoặc biến mất, không thể 
ngờ... Bạn bấm vào chữ " Lemon Juice" sẽ thấy những trả lời rất khích lệ... 
Cách tôi uống như sau: 
- Sáng dậy, tôi lấy 1 quả chanh giấy ( mầu vỏ xanh ) vắt vào 1 ly nhỏ, thêm vào 
khoảng 3,4 muỗng nước ....hoặc 1 chút mật ong nếu bạn không bị tiểu đường ( lưu ý 
bạn nào dưới 110 pounds thì chỉ nên uống nửa trái thôi ) 
- Sau đó, khoảng 45 phút ( phần này theo hay không tùy bạn ) tôi uống 1 ly nước ( 
loại ly lớn ) nước lọc. 
Bạn nghe tôi một lần. Bỏ computer , ra vườn hái 1 trái chanh...làm liền đi bạn, DÙ 
HIỆN TẠI BẠN KHÔNG CÓ MỘT BỆNH NÀO... ( nếu bạn không trồng hãy vào 
shop bán trái cây của Mễ...rẻ lắm ) 
Tôi thường uống liên tục như thế trong 5 ngày và nghỉ 2 ngày.. 
Chẳng có " side effect " gì cả bạn ạ... 
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Chanh trừ được các bệnh ung thư 
Đây là một tin mới nhất của Y Khoa, để chống lại bệnh ung thư 
Các bạn hảy chú ý đọc nó thật kỹ bản điện tín nầy mà người ta mới vừa gởi cho tôi, và 
tôi hy vọng các bạn sẽ phổ biến gởi đi tiếp ... 
  

· Những điểm lợi ích của trái chanh : 

-Trái chanh là một sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư 

- Nó mạnh gấp 10.000 lần hơn liệu pháp hóa học (chimiothérapie) 

- Tại sao chúng ta không biết gì về nó (cho dến giờ nầy) 

- Bởi vì có những nhà bào chế (labo) thích bào chế ra một loại thuốc với thủ thuật
hổn hợp nào đó để đem lại nhiều lơi nhuận cho họ hơn mà thôi. 

- Từ đây về sau quí vị có thể giúp bạn bè nào cần bằng cách cho họ biết là nước 
chanh rất cần thiết để ngừa bịnh. 

- Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra những tác dụng kinh khủng như 
các loại liệu pháp hóa học (chimiothérapie) 

- Nếu có thể, quí vị nên trồng một cây chanh trong vườn của quý vị 

- Đã có biết bao nhiêu người chết trong lúc bí mật nầy (của trái chanh) được dấu kín 
để không đụng tới tiền lời hang tỹ bạc của những nhà kinh doanh ? 

- Như quý vị đã biết, cây chanh thấp, lại không tốn chỗ bao nhiêu. Và được biết có 
nhiều loại chanh (như chanh giấy ?) 

- Quí vị có thể dùng chanh với nhiều cách khác nhau: quí vị có thể ăn cả võ, vắt 
chanh ra uống, uống nước đá chanh đủ kiểu, làm bánh v.v.v.v…… 

- Người ta cho trái chanh hay nhiều thứ lắm nhưng quan trọng và hay nhất là hiệu 
quả của nó đối với ung nhọt và bướu. 

- Cây chanh là một vị thuốc đã chứng minh là trị được tất cả các loại ung thư. Có 
những người khác còn xác nhận là nó có một công dụng rất lớn trong mọi loại biến
thể của các loại ung thư 

- Người ta cũng còn xem chanh như là một loại thuốc chống đủ loại vi trùng, chống 
các loại viêm do vi khuẩn, và nấm, rất hữu hiệu chống ký sinh trùng và sâu (mầm
bệnh) trong máu, nó lại có thể điều hòa được huyết áp (quá cao hay quá thấp) chống 
áp xuất cao và rối loạn thần kinh 



- Tài liệu nầy có được từ một trong những nhà bào chế thuốc lớn trên thế gìới, người 
nầy xác nhận là sau trên 20 lần thử nghiệm từ năm 1970 ở viện bào chế, mới thấy 
được là: 
  
- Chanh tiêu diệt các tế bào tinh quái trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư đường 
ruột ung thư ngực, vú , ung thư tiền liệt tuyến, phổi, lá lách (tuyến tụy)… 

- Cây chanh và trái chanh được cho thấy có hiệu quả 10.000 lần hơn sản phẩm 
Adriamycin, một loại thuốc hóa học thường được dùng trên thế giới để làm chậm lại 
sự nẩy nở của tế bào ung thư 
  
- Và còn lạ lùng hơn nữa là loại nước chanh trị bịnh nầy chẳng những diệt được 
các loại tế bào ung thư mà không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào sạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


