Các Loại Thuốc Chữa Bệnh Gút Của Mỹ
Tốt Nhất Hiện Nay
17:48 30/08/2021
Mỹ là một trong những quốc gia có nền y học hiện đại bậc
nhất trên thế giới. Do đó, các sản phẩm dược phẩm, thực
phẩm chức năng của Mỹ luôn được đánh giá cao về chất
lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hiện nay,
các loại thuốc chữa bệnh gút của Mỹ đang được rất nhiều
người tìm kiếm.

Các loại thuốc chữa bệnh gút của Mỹ
Thuốc gout của Mỹ hay còn gọi là thuốc chữa bệnh gút của
Mỹ luôn là những sản phẩm tốt, được kiểm nghiệm chặt chẽ và
chứng minh hiệu quả rất tốt cho người sử dụng. Hiện nay, các
sản phẩm thuốc gout Mỹ được nhiều người quan tâm và tìm
kiếm là”

Viên uống Uric Acid Complex
Uric Acid Complex là viên uống chức năng giúp hỗ trợ cải thiện
tình trạng gout của người bệnh. Đây là sản phẩm của thương
hiệu Botanic Choice nổi tiếng với dòng dược phẩm và có gần
100 năm phát triển.

Uric Acid Complex là viên uống chức năng giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng gout của người bệnh

Thành phần:
Bột gạo, Gelatin
Maltodextrin
Microcrystalline Cellulose
Dicalcium Phosphate
Magnesium Stearate
Silicon Dioxide
Công dụng:

AdChoice

Hạ gục bệnh gout nhờ bài thuốc
gia truyền 150 năm tuổi Đỗ Minh
Đường
Gout Đỗ Minh điều trị bệnh gout tận gốc từ thảo
dược tự nhiên, giúp điều hoà acid uric trong máu
ổn định, chấm dứt dứt cơn đau nhức vĩnh viễn

Mở

Đây là sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh gout cấp và mãn
tính rất tốt, giảm nhanh các triệu chứng đau bất chợt.
Giúp cải thiện hoạt động của xương khớp, tăng cường dinh
dưỡng cho cơ thể.
Phòng ngừa biến chứng thoái hóa khớp, giảm nguy cơ ung
thư xương và các vấn đề xương khớp khác.
Làm dịu cơn đau xương khớp, giảm nóng khớp và phòng
ngừa tái phát gout.
Hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy chuyển hóa dinh
dưỡng trong cơ thể và đào thải axit uric.
Có tác dụng lợi tiểu, lọc thận, phòng ngừa đột quỵ.
Cách sử dụng:
Sử dụng 2 viên uống/ngày, chia làm 2 lần uống sau bữa ăn.
Nên uống viên uống với nhiều nước và sử dụng cùng các
thực phẩm giàu dinh dưỡng.
Giá bán Uric Acid Complex trên thị trường Việt Nam hiện nay

dao động khoảng 600.000 VNĐ/hộp 60 viên.

TPCN chữa bệnh gút của Mỹ Cherry Perrillyl
Cherry Perrillyl là thuốc chữa bệnh gút của Mỹ khá nổi tiếng
với các công dụng giảm đau và phòng ngừa bệnh tái phát.
Hiệu quả của anh đào trong sản phẩm này có tác dụng rất tốt
trong việc điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe.

Thuốc chữa bệnh gút của Mỹ Cherry Perrillyl

Thành phần:
Chiết xuất anh đào.
Vitamin A, E, C.
Canxi, Kali, sắt, Magie.
Axit Folic, Beta Carotene.
Công dụng:
Giảm đau nhức xương khớp và gia tăng sức bền cho xương
khớp.
Tăng cường các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, giảm axit
uric.
Hỗ trợ cải thiện chức năng gan, thận, và phòng ngừa bệnh
tái phát.
Tăng kháng sinh tự nhiên cho cơ thể, giúp giảm đau và giảm
triệu chứng bệnh.
Bảo vệ ổ khớp và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.
Cách sử dụng:
Sử dụng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần uống 1 viên Cherry Perrillyl.
Giá bán của viên uống Cherry Perrillyl có giá khoảng 650.000
VNĐ/hộp 60 viên.

Quercetin Bromelain

Quercetin Bromelain là sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh gout
thông qua cơ chế bảo vệ mạch máu. Thành phần chính trong
sản phẩm này đều từ rau củ tự nhiên rất an toàn cho người
bệnh.

Quercetin Bromelain

Thành phần:
Quercetin: Là chiets xuất từ cây họ đậu, có tác dụng chống

oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ điều trị ung thư.
Bromelain: Là enzym có chiết xuất từ cây dứa, giúp tăng khả
năng miễn dịch, phòng ngừa di căn ung thư, hỗ trợ điều trị
viêm xoang, viêm nhiễm, viêm mũi dị ứng, viêm khớp.
Công dụng:
Giúp bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, hỗ trợ tái
tạo tổn thương của cơ thể.
Có thể làm dịu các phản ứng của cơ thể, gây ra các cơn đau
nhức khớp.
Bảo vệ sức khỏe tốt, hỗ trợ bài tiết axit uric, giảm kết tủa
muối trong khớp.
Bảo vệ tuần hoàn máu đến khớp, làm chậm quá trình oxy
hóa và lão hóa của cơ thể.
Cách sử dụng:
Sử dụng 6 viên uống mỗi ngày, chia làm 3 lần uống và uống
trước khi ăn.
Giá bán Quercetin Bromelain của Mỹ hiện nay là 900.000
VNĐ/hộp 180 viên.
TÌM HIỂU THÊM
Top 6 loại thuốc trị gout hiệu quả được chuyên gia khuyên
dùng

Puritan’s Pride Black Cherry – thuốc hỗ trợ chữa
bệnh gút của Mỹ
Puritan’s Pride Black Cherry là sản phẩm của tập đoàn Doctor’s
Best. Sản phẩm này có chiết xuất từ quả anh đào giúp hỗ trợ,
bảo vệ tim mạch và giảm đau nhức xương khớp. Sản phẩm
phù hợp cho người ở độ tuổi trung niên bị lão hóa xương khớp
và có nguy cơ bị gout.

Puritan’s Pride Black Cherry là sản phẩm của tập đoàn Doctor’s Best

Thành phần:
100% chiết xuất từ cherry và 17 dưỡng chất tốt cho cơ thể.
Công dụng:
Giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm tình trạng
sưng tấy do viêm khớp và gout.
Bổ sung dưỡng chất cho sức khỏe, nhất là vitamin C.
Điều trị và phòng ngừa tái phát các triệu chứng gout.
Ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ viêm nhiễm của cơ thể.
Có hiệu quả tốt trong việc giảm cholesterol trong máu và
phòng ngừa xơ vữa động mạch.
Cách sử dụng:
Sử dụng 2 viên uống mỗi ngày, uống vào 2 lần sau khi ăn.
Giá bán Puritan’s Pride Black Cherry hiện nay là 270.000
VNĐ/hộp.

GoutClear – thuốc hỗ trợ điều trị gout của Mỹ
GoutClear là thực phẩm chức năng có hiệu quả tốt trong việc
giảm đau cho người bệnh gout, nhất là thời điểm giao mùa.
Đây là sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ được chứng minh
không gây ra tác dụng phụ cho cơ thể.

GoutClear – thuốc gout của Mỹ

Thành phần:
Artichoke Herb Powder
Yucca Herb Stock, Rutin
Garlic extract
Công dụng:
Giúp điều trị và phòng ngừa triệu chứng gout rất hiệu quả.
Phòng ngừa tình trạng viêm, sưng tấy mô khớp do gout.
Giảm tình trạng phù nề, giữ nước của cơ thể, phòng ngừa kết
tinh, tích tụ axit uric tại khớp.

Giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm biến chứng do
gout gây ra.
Tăng cường hoạt động của thận.
Ức chế quá trình loãng xương và thoái hóa xương khớp.
Cách sử dụng:
Sử dụng thuốc 2 lần mỗi ngày, mỗi lần dùng 1 viên.
GoutClear hiện được bán trên thị trường với giá khoảng
1.000.000 VNĐ/hộp 60 viên.

GoutPro Uric Acid
Đây là một trong những sản phẩm nổi tiếng của Mỹ đã được
nhập khẩu về Việt Nam. Sản phẩm này giúp hỗ trợ đào thải
axit uric, phòng ngừa kết tủa muối và cải thiện triệu chứng
gout rất tốt.

GoutPro Uric Acid

Thành phần:
Proprietary Blend
Aged Garlic Powder
Yucca Root Powder
Milk Thistle Extract
Artichoke Powder
Curcumin
Công dụng:
Bổ sung nhiều dưỡng chất cho xương khớp, giảm đau xương
khớp hiệu quả.
Giảm các chỉ số axit uric, tăng miễn dịch, phòng ngừa gout
cấp tính.
Hỗ trợ điều trị tình trạng viêm khớp, cải thiện cấu trúc mô và
cơ quan bị tổn thương.
Giúp ổn định bền vững cấu trúc mô, khớp.
Phòng ngừa giữ nước, phù nề cho cơ thể.
Không làm hại đến chức năng thận.
Cách sử dụng:

Sử dụng thuốc mỗi ngày với liều 2 viên/ngày sau khi ăn.
Giá bán của sản phẩm này hiện nay là 1.500.000 VNĐ/hộp 60
viên.

Uricinex Normal Uric Acid
Uricinex Normal Uric Acid là thực phẩm chức năng của Mỹ có
tác dụng tốt trong điều trị bệnh gút. Đây là sản phẩm có các
thành phần hoàn toàn từ thực vật tự nhiên, an toàn với cả
người có cơ địa nhạy cảm.

Uricinex Normal Uric Acid là thực phẩm chức năng của Mỹ có tác dụng tốt trong điều trị bệnh gút

Thành phần:

Bột atiso
Lá cây ngọc giá
Bột nghệ
Chiết xuất cây cúc
Chiết xuất tỏi
Công dụng:
Giúp ngăn ngừa đau nhức xương khớp, giảm sưng tấy và
cứng khớp.
Ngăn ngừa kết tủa urat, giảm mẩn đỏ, viêm xương khớp và
giảm sưng dưới da.
Điều hòa axit uric trong máu, ngăn ngừa bùng phát bệnh.
Giảm cholesterol trong máu, điều trị xương khớp và huyết
áp.
Làm mát gan, tham gia giải độc gan phòng bệnh về xương
khớp.
Cách sử dụng:
Sử dụng 3 viên uống mỗi ngày sau các bữa ăn, uống với
nhiều nước.
Sử dụng liệu trình trong khoảng 3 – 6 tháng.
Giá bán Uricinex Normal Uric Acid hiện nay là 1.500.000
VNĐ/hộp 60 viên.

Những lưu ý khi sử dụng
Mặc dù các sản phẩm dược phẩm của Mỹ rất an toàn và mang
lại nhiều công dụng cho người bệnh. Tuy nhiên, khi sử dụng
các sản phẩm này, người dùng cần lưu ý:
Trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh và các loại thuốc, thực
phẩm chức năng đã sử dụng.
Sử dụng thuốc theo đúng chỉ định, đúng liều dùng, không
được tự ý dùng thuốc.
Có thể kết hợp thực phẩm chức năng với thuốc đặc trị gout.
Người bệnh cần thay đổi các thói quen ăn uống như giảm
đạm động vật, tăng cường ăn rau xanh.
Vận động, tập luyện thể dục nhẹ nhàng bằng các bài tập phù
hợp.
Trên đây là một số loại thuốc chữa bệnh gút của Mỹ hiện đang
được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Người bệnh cần lựa
chọn sản phẩm đúng với mục đích và nhu cầu của bản thân,
tránh lạm dụng thuốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

BÌNH LUẬN (44)
TRẢ LỜI

Nhật Quang
Không biết hiệu quả thế nào nhưng đọc trong bài thấy người ta viết nhà
thuốc Đỗ Minh Đường dùng thuốc an toàn tự trồng được như vậy thì yên
tâm rồi. Dùng không khỏi cũng không sợ tác dụng phụ. Chứ bây giờ thuốc
đông y dùng sợ lắm, hoá chất hoá chiếc nhiều không cẩn thận là ngộ độc
ngay.
TRẢ LỜI

Trần Hải
Được vậy thì tốt quá. Nhưng người ta cứ nói như vậy chứ sự thật thì sao
mà biết được.
TRẢ LỜI

Lò Ánh My
Về vấn đề nguồn gốc chất lượng của thuốc thì nhà thuốc này dùng
thuốc chuẩn tự trồng thật đấy bạn. Trên tivi và các kênh truyền thông uy
tín họ đều nói như vậy cả. Hơn nữa nhà thuốc này còn quay show vườn
thuốc của họ cho mọi người xem này

TRẢ LỜI

Trịnh Kiên
Nhà tôi cả 2 ông bà đều dùng thuốc của họ mỗi người dùng toàn vài

Nguyễn Cảnh Toàn
Tôi đang có vấn đề về xương khớp, giờ tôi muốn gọi điện tới nhà thuốc
Đỗ Minh Đường hỏi một số vấn đề có được không mọi người?
TRẢ LỜI

Nghĩa Trai
Có đấy bạn. Bạn cứ gọi đến nhà thuốc gặp bác sĩ tư vấn cho. Các bác sĩ
nhà thuốc này nhiệt tình lắm và tốt lắm. Kể cả bạn đến khám bệnh trực
tiếp họ còn khám miễn phí không lấy tiền cơ mà.
TRẢ LỜI

Phạm Bá Đăng
Nghe nói bác sĩ nhà thuốc này có tư vấn kê đơn hỗ trợ gửi thuốc cho
bệnh nhân về tận nhà mà không phải đến đúng không bạn?
TRẢ LỜI

Lê Hải Tâm
Đúng rồi đấy. Bạn gọi điện hoặc nhắn tin tới facebook
https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong/ bác sĩ tư vấn cụ
thể cho rồi lấy thuốc thì sẽ được gửi về tận nhà qua đường bưu điện đó
TRẢ LỜI

Trọng Kim
Các bệnh khác thì không biết thế nào nhưng với bệnh viêm khớp dạng
thấp thì nhà thuốc Đỗ Minh Đường chữa thực sự tốt mọi người ạ. Nếu ai bị
bệnh này thì nên tới đây mà điều trị. Tôi bị bệnh viêm thấp khớp gần chục
năm, tưởng không chữa khỏi phải đem tật suốt đời vậy mà điều trị ở nhà
thuốc Đỗ Minh Đường trộm vía đã khỏi cho tới giờ đã 4 năm rồi không tái
phát. Tôi biết tới nhà thuốc Đỗ Minh Đường qua kênh báo 24h, mới đầu
đọc cũng không hi vọng gì nhiều nhưng thấy trong bài người ta viết hay
quá nên tôi cứ thử đến nhà thuốc này chữa thử xem. Còn nước còn tát. Vậy
là tôi ghi lại địa chỉ tìm đến nhà thuốc, được bác sĩ Tuấn khám và kê đơn
cho. Lúc đến các ngón tay ngón chân tôi xưng đỏ đau rất khó chịu, người

Tôi cũng điều trị bệnh thấp khớp ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường này. Mới
dùng được 1 tuần thì thấy đúng là người mát hơn nhưng chân tay còn
thấy nặng hơn là sao. Trước bác có thấy vậy không?
TRẢ LỜI

DĐặng Lê
Bác kia không biết thế nào nhưng trước mình điều trị thì mấy ngày đầu
cũng thấy nặng hơn đấy. Nhưng mà không việc gì đâu bạn ạ.Nó là công
thuốc sau đấy nó sẽ giảm dần đấy. Bác sĩ nhà thuốc bảo nhiều người như
vậy lắm, mới đầu uống, thuốc nó dẫn vào các đường kinh nên thấy đau
hơn . Sau đường kinh thông rồi nó sẽ giảm dần
TRẢ LỜI

Nguyễn Khải Vĩnh
Chi phí điều trị bệnh thoái hoá cột sống ở nhà thuốc Đỗ minh đường thế
nào? Xin kinh nghiệm của mọi người đã chữa ở đây
TRẢ LỜI

Tấn Linh
Tôi đọc trong bài này thấy người ta bảo chi phí mỗi người mỗi khác tuỳ
thuộc vào tình trạng của mỗi người. Nhưng được cái giá thuốc của họ đã
niêm yết hết rồi không sợ vấn đề này nọ bạn ạ
https://benhviemxuongkhop.com/gia-1-lieu-trinh-thuoc-chuabenh-xuong-khop-tai-do-minh-duong-bao-nhieu-n4278.html
TRẢ LỜI

Hải Oanh
Tôi tưởng bệnh thoái vị đĩa đệm phải mổ mới khỏi được vậy mà họ bảo
uống thuốc đông y khỏi được, liệu có thật không nhỉ?

Hi vọng là khỏi được.
TRẢ LỜI

Thu Yến 50
Tôi vào viện bác sĩ cũng đang khuyên mổ. Thế mà mổ lại bị đau lại thế
nàu thì tôi phải suy nghĩ lại, điều trị đông y trước xem thế nào.
TRẢ LỜI

Đặng Kiều
Tôi đang bị đau nhức lưng muốn điều trị bằng đông y hay quá nhà thuốc
Đỗ Minh Đường này lại có ở Hà Nội. Mọi người ai biết địa chỉ cụ thể nhà
thuốc ở chỗ nào không cho tôi xin! Tôi cảm ơn!
TRẢ LỜI

Đức Vũ
Địa chỉ đây Số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình. Nhà
thuốc ở trong ngõ nhưng được cái ngõ to 2 oto tránh nhau được
TRẢ LỜI

Nguyễn Việt
Giờ giấc của họ làm việc như thế nào vậy? Đến khám có cần phải chuẩn
bị gì không bạn, như kết quả xét nghiệm hay giấy tờ gì không?
TRẢ LỜI

Trần Anh Phương

Bệnh cơ xương khớp bình thường phải tuổi cao mới bị nhưng cháu đây
mới có 28 tuổi, từ đợt sinh xong con là thấy người rất hay bị đau mỏi, từ
lưng cho đến vai gáy. Thỉnh thoảng cũng đi xoa bóp bấm huyệt nhưng
không khỏi được. Liệu có dùng được thuốc của Đỗ Minh Đường không ạ?
TRẢ LỜI

Trịnh Anh Thơ
Còn trẻ mà mới bị như vậy điều trị được bằng thuốc đông y là tốt quá
còn gì. Dùng đông y điều trị tận gốc luôn, để sau càng ngày xương khớp
càng yếu càng khó chữa đấy.
TRẢ LỜI

Phạm Phương
Tôi bị viêm quanh khớp vai, hiện tại khớp vai bị đau mà cử động khó khăn.
Mới đi khám về cũng chưa biết nên dùng thuốc gì, muốn hỏi thuốc nào tốt,
ai có biết được thì chỉ cho tôi với
TRẢ LỜI

Thao Đặng

TRẢ LỜI

Hoàng Việt
Vậy thì tốt quá rồi. Thế thuốc này mà người đang uống thuốc tây để điều
trị dạ dày và mỡ máu có dùng được không hả bạn?
TRẢ LỜI

Lê Hải Tần
Dùng được bác nhé. Thuốc này nó là thảo dược nên không sợ gì đâu.
Tuy nhiên bác uống mỗi thuốc cách nhau nửa tiếng là được.Trước tôi
cũng 1 lúc điều trị 2 bệnh, cũng có hỏi bác sĩ được bác sĩ hướng dẫn như
thế.
TRẢ LỜI

Vũ Trần Minh

thành ra không làm được việc nữa. Vậy là cả nhà lao đao, kinh tế khó khăn
ngay. Chạy chữa nhiều nơi mà cũng không khỏi được.
TRẢ LỜI

Trọng Lý
Bị thoái hoá cột sống lưng điều trị ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường có tốt
không?
TRẢ LỜI

Trần Khánh
Hình như các bệnh về thoái hoá nhà thuốc này chữa đều tốt đấy. Tôi vừa

TRẢ LỜI

Nguyễn Văn Lâm
Toàn những bệnh xương khớp khó chữa như vậy mà nhà thuốc Đỗ Minh
Đường chữa được như vậy thì tốt quá nhỉ. Tôi thấy hiếm có nơi nào mà
chữa được hiệu quả như vậy lắm đấy.
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