
 

   
Nước Cốt Màu Nhiệm 
 
Đây là một thức uống có thể ngăn cản các tế bào xấu thành hình trong cơ thể bạn hoặc sẽ 
giảm độ tăng trưởng của chúng! Ông Seto đã bị ung thư phổi. Ông đã được một người nổi 
tiếng về cây thuốc bên Trung quốc khuyên uống thức uống này. Uống chuyên cần uống trong 
3 tháng và bây giờ sức khỏe của ông đã bình phục, và ông lại sẵn sàng làm một chuyến du 
lịch. Nhờ thức uống này đấy! Bạn có thử cũng chẳng hại gì. 

 
 
Đây giống như một Thức Uống Phép Lạ! Thật đơn giản. 
Bạn chỉ cần một củ cải đường, một củ cà rốt và một quả táo làm chung với nhau để thành 
NƯỚC CỐT! 
Rửa sạch các thứ trên, để nguyên vỏ mà cắt ra từng miếng, đưa vào dụng cụ ép và uống nước 
cốt ngay. Có thể cho thêm chút nước chanh cho có hương vị hấp dẫn hơn. 
 

 

http://canhthep.com/modules.php?op=modload&name=Forum&file=view&bn=70a_suckhoe&key=1347292028


 
Thức Uống Phép Lạ này sẽ có tác dụng đối với những chứng sau: 
 
1. Ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển hoặc tăng trưởng. 
2. Ngăn ngừa các chứng bệnh về gan, thận, tuyến tuỵ và có thể chữa ung nhọt nữa. 
3. Tăng sức mạnh cho phổi, ngăn ngừa cơn đau tim và cao huyết áp. 
4. Tăng cường hệ miễn dịch. 
5. Tốt cho mắt, loại trừ chứng mắt đỏ và mỏi mắt hoặc khô mắt. 
6. Giúp loại trừ đau nhức do tập luyện thân thể, đau cơ. 
7. Giải độc, trợ giúp chuyển động của ruột, loại trừ chứng táo bón. Do đó, sẽ làm cho da được 
khỏe hơn và có nước sáng bóng hơn. Đây là món Thiên Chúa gửi đến để giải quyết vấn đề 
mụn trứng cá. 
8. Cải thiện hơi thở không tốt do khó tiêu, nhiễm trùng cổ họng. 
9. Làm bớt đau nhức vào kỳ kinh nguyệt. 
10. Giúp người bị dị ứng mũi và cổ họng khỏi bị dị ứng tấn công. 
Tuyệt đối không có tác dụng phụ. Có sức bổ dương cao và hấp thụ dễ dàng! Rất hiệu quả nếu 
bạn cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện sau 2 tuần uống đều. 
Xin lưu ý là uống trực tiếp từ dụng cụ ép nước cốt để đạt hiệu quả tốt nhất. 
 
KHI NÀO UỐNG? 
 
-HÃY UỐNG VÀO BUỔI SÁNG, LÚC BAO TỬ CÒN TRỐNG!  
-SAU MỘT GIỜ, BẠN CÓ THỂ ĂN ĐIỂM TÂM.  
ĐỂ CÓ KẾT QUẢ NHANH, HÃY UỐNG MỘT NGÀY 2 LẦN, VÀO BUỔI SÁNG VÀ 
TRƯỚC 5g CHIỀU. 
 
BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC! KHÔNG TỐN TIỀN NHIỀU ĐÂU! XIN 
VUI LÒNG CHUYỂN CHO GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 
 
Ngọc Nga chuyển ngữ 
buithiengiao 
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