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Tóm tắt bài báo 

Có đến 70% trẻ em tự kỷ bị rối loạn về tiêu hóa biểu 

hiện bằng táo bón, không dung nạp thức ăn, tiêu 

chảy, viêm ruột, kém hấp thu và hội chứng tăng tính 

thấm thành ruột.1 Một khó khăn lớn mà phụ huynh 

và các bác sĩ thường gặp phải khi đối diện với con 

trẻ bị các vấn đề trên đó là  những phương pháp xét 

nghiệm bệnh thường tốn tiền nhưng lại ít có giá trị 

trong chẩn đoán. Trong nghiên cứu này chúng tôi 

đề ra việc sử dụng xét nghiệm bilan miễn dịch để đo 

lường đáp ứng miễn dịch IgA (Immunoglobulin A) 

và IgM (Immunoglobulin M) đối với 7 loại vi khuẩn 

đường ruột gây bệnh; nếu đáp ứng miễn dịch tăng 

cao, việc điều trị với một dung dịch men vi sinh ly 

giải vách tế bào giúp làm giảm các chỉ số miễn dịch. 

CytoFlora®2 là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có nguồn 

gốc tự nhiên đầu tiên trên thế giới chứa chiết xuất 

men vi sinh đã được ly giải vách tế bào và được hòa 

trong rượu. Thành phần gồm có: các chủng 

Lactobacillus rhamnosis, Bifidobacterium bifidum, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium  longum, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus,  

 

 

Lactobacillus acidophilus DDS-1 và 

Lactobacillus sporogenes đã được ly giải vách tế 

bào hòa trong dung dịch bột gạo, ascobic 5% và 

rượu 18% dùng làm chất bảo quản.3 

Hiệu quả sinh học chính ghi nhận từ nghiên cứu can 

thiệp sử dụng chiết xuất men vi sinh đặc biệt này 

bao gồm điều chỉnh ổn định hệ vi khuẩn đường ruột, 

loại bỏ các tác nhân gây bệnh khỏi đường tiêu hóa 

và tạo ra một môi trường thuận lợi cho các vi sinh 

có lợi cho đường ruột sinh trưởng và phát triển.  

Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu chứng tự kỷ là phương 

pháp thực hiện với mọi bệnh nhân tham gia nghiên 

cứu  nhằm đánh giá các yếu tố như lời nói/giao tiếp 

bằng ngôn từ, khả năng hòa nhập xã hội, cảm 

giác/khả năng nhận thức, và sức khỏe/thể chất/hành 

vi. Kết quả cho thấy 30% trường hợp có cải thiện về 

triệu chứng tự kỷ.4 

Từ khóa: loạn khuẩn đường ruột, Bộ câu hỏi đánh 

giá trị liệu tự kỷ (ATEC), hệ miễn dịch, lợi khuẩn, tự 

kỷ, bilan miễn dịch. 
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MEN VI SINH  

Một vài nghiên cứu và những quan sát lâm sàng 

đã nói đến sự khác biệt giữa men vi sinh chết, đã 

được ly giải vách tế bào với men vi sinh sống.5,6 

Theo lời tiến sĩ Elin Ritchie của Taos,N.M: “So 

sánh men vi sinh sống với men vi sinh đã được ly 

giải trên phương diện hỗ trợ hệ miễn dịch giống 

như ta đang so sánh ngọn lửa que diêm với một 

ngọn đèn hàn”.7 Men vi sinh sống từ lâu đã được 

khuyên dùng nhằm điều chỉnh cân bằng khi số 

lượng vi khuẩn gây bệnh ở trong đường tiêu hóa 

tăng cao. Tuy nhiên, cần đến hàng tỷ tế bào vi 

khuẩn để có thể chế ngự các vi khuẩn có hại trong 

đường ruột. 

Khi ly giải thành tế bào vi khuẩn sẽ chiết xuất 

được bacteriocin, một chất được vi khuẩn sản sinh 

có tác dụng gây độc ức chế các chủng vi khuẩn 

khác, phóng thích miễn dịch thiết yếu và các yếu 

tố dinh dưỡng cần thiết từ thành tế bào và tế bào 

chất của lợi khuẩn giúp kích thích sức đề kháng 

của cơ thể và loại bỏ vi khuẩn gây bệnh ra khỏi 

đường tiêu hóa.8 Những yếu tố điều hòa miễn dịch 

này có trong tế bào lợi khuẩn và hoạt động như 

một loại tiền mencó vai trò kích thích sự phát 

triển của hệ vi sinh có lợi trong ruột. Ngoài ra, 

quá trình chiết xuất bacteriocin bằng  rượu, giúp 

giảm sức căng bề mặt và kích thích hấp thụ những 

thành phần có lợi. 

CytoFlora® có những tính chất khác biệt so với 

một loại chế phẩm hỗ trợ sức khỏe tự nhiên khác, 

dù đều được nghiên cứu và phát triển bởi Bach-

Paterson và cộng sự vào đầu thế kỉ 21. Công trình 

của họ đã chứng minh rằng các chất chiết tách ra 

từ vi khuẩn gây bệnh có hiệu quả trong việc điều 

trị nhiều bệnh lý khác nhau ở ruột.9 Trong nghiên 

cứu can thiệp được mô tả dưới đây, các chất lại 

được chiết tách từ các lợi khuẩn. 

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 

Xét nghiệm bilan miễn dịch, thực hiện tại phòng 

thí nghiệm VIP Dx10, đo lường nồng độ trong máu 

của IgA và IgM chống lại các vi khuẩn đường 

ruột trong mẫu máu của người tham gia. Đây là 

một xét nghiệm tìm kháng thể chuyên biệt cho 

kháng nguyên là vi khuẩn gây bệnh. Xét nghiệm 

này đo lường kháng thể IgA và IgM chống lại vi 

khuẩn Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Citrobacter koseri, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas putida, Morganella morganii, và 

Hafnia alvei. 

Tế bào niêm mạc ruột tiết ra IgA, còn bạch cầu 

trong máu tạo ra IgM. Ở người khỏe mạnh, có rất 

ít vi khuẩn gây bệnh trong ruột, và có rất ít kháng 

thể trong máu. Tất cả những vi khuẩn gây bệnh đã 

nói đến ở trên gây bệnh ở đường ruột, ngoại trừ 

Klebsiella còn có thể gây viêm phổi và nhiễm 

trùng tiểu.11 Khi  số lượng vi khuẩn gây bệnh tăng 

nhanh thì, một lượng lớn IgA được tạo ra và có 

thể phát hiện thấy trong máu. Trong hội chứng 

tăng tính thấm thành ruột, nhiều protein từ vi 

khuẩn đi vào trong máu, và một số loại IgM nhất 

định được tạo ra để chống lại. Nói chung, nồng độ 

IgM chuyên biệt cho vi khuẩn đường ruột cao 

chính là chỉ dấu cho thấy có sự tăng tính thấm ở 

ruột. 

Các vi khuẩn được xét nghiệm 

Pseudomonas aeruginosa là vi khuẩn Gram âm 

nổi bật ở khả năng thích nghi môi trường, khả 

năng gây bệnh trên người có cơ địa suy giảm 

miễn dịch và ở khả năng đề kháng kháng sinh. P. 

aeruginosa có thể tổng hợp nhiều loại độc chất 

không chỉ gây ra nhiều tổn thương nặng nề cho cơ 

thể, mà còn ức chế hệ thống miễn dịch đề kháng 

của con người. Những độc chất có thể là những 

protein xâm nhập và hủy diệt tế bào ngay hay gần 

nơi vi khuẩn xâm nhập, cũng có thể là những men 2



phân rã gây tổn thương vĩnh viễn màng tế bào và 

mô liên kết ở nhiều cơ quan khác nhau. Vi khuẩn 

này còn được biết đến vì đề kháng với nhiều loại 

kháng sinh.12 

Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) là một 

trong những vi khuẩn Gram âm thường gặp nhất 

trên thế giới. Đây là loài sống kỵ khí không bắt 

buộc, tức là vừa có thể sống hiếu khí (sống được 

trong môi trường có oxy) vừa có thể sống kỵ khí 

(sống được trong môi trường không có oxy) tùy 

thuộc vào vị trí chúng phát triển. Trong tự nhiên, 

loài này được tìm thấy trong đất, nước và các loại 

rau. Ở người, chúng hiện diện trên da, hầu họng 

và đường tiêu hóa. Chúng có thể gây bệnh ở ruột 

cũng như có thể gây nhiễm trùng tiểu. Trên thực 

tế, đây là nguyên nhân gây nhiễm trùng tiểu đứng 

hàng thứ hai sau E. coli. Vi khuẩn này thường gây 

bệnh trên những bệnh nhân có sức đề kháng kém 

ví dụ như bệnh nhân đang nằm viện, đái tháo 

đường hay mắc bệnh phổi mạn tính.13 

Proteus mirabilis là vi khuẩn có khả năng sinh sỏi 

ở thận và nếu gây nhiễm trùng tiểu thì rất khó 

điều trị. Vi khuẩn này tiết ra một loại men có thể 

phân giải ure, làm giảm nồng độ a-xít trong nước 

tiểu và tạo điều kiện cho sỏi thận hay sỏi bàng 

quang hình thành. Khi sỏi xuất hiện, vi khuẩn sẽ 

bám dính vào bề mặt sỏi và cư trú dưới các lớp bề 

mặt viên sỏi, nhờ đó chúng không bị kháng sinh 

tiêu diệt.14 

Citrobacter koseri (trước đây có tên khoa học là 

Citrobacter diversus) là một tác nhân gây nhiễm 

khuẩn huyết và viêm màng não dẫn đến áp-xe 

trong hệ thần kinh trung ương ở trẻ sơ sinh và trẻ 

nhũ nhi. Đa số các ca bệnh xuất hiện rải rác, và 

thường không rõ nguồn lây.15 

Pseudomonas putida phát triển trong môi trường 

ẩm ướt. Việc tìm thấy vi khuẩn này trong các mẫu 

bệnh phẩm, đặc biệt ở những vị trí vô khuẩn, là 

một điều bất thường và chưa xác định chắc chắn 

mức độ gây bệnh. Ở bệnh nhân suy giảm miễn 

dịch, P. putida có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết 

và viêm khớp mủ.16 

Morganella morganii (M morganii) có thể gây ra 

nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, nhiễm trùng 

tiểu, viêm phổi, nhiễm trùng cơ xương khớp, viêm 

màng ngoài tim, nhiễm trùng dịch ối, viêm nội 

nhãn, viêm mủ màng phổi, và nhiễm trùng dịch 

báng.17 

Hafnia alvei là một thành viên của họ vi khuẩn 

đường ruột, có thể tìm thấy trong phân của người 

và động vật. Chúng còn hiện diện trong cống 

rãnh, đất, nước và các sản phẩm sữa. Nhiều chủng  

mang gien độc lực giúp vi khuẩn bám dính và làm 

hủy hoại cấu trúc bề mặt tế bào niêm mạc ruột, 

tương tự như EPEC (E. coli gây tổn thương ruột). 

Đó là nguồn gốc gây ra nhiều bệnh mạn tính.18 

Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ 

Thành phần chủ yếu của nghiên cứu can thiệp này 

bao gồm bảng trả lời Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu 

tự kỷ của phụ huynh và xét nghiệm bilan miễn 

dịch. Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ được 

Bernard Rimland và Stephen M. Edelson thuộc 

Trung tâm Nghiên cứu Tự kỷ xây dựng, được 

trình bày trong một trang giấy và lấy ý kiến khảo 

sát từ cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ. Bộ 

câu hỏi có 4 phần chính: lời nói/giao tiếp bằng 

ngôn từ, khả năng hòa nhập xã hội, cảm giác/khả 

năng nhận thức, và sức khỏe/thể chất/hành vi. 

Đối tượng nghiên cứu 

Dân số nghiên cứu gồm có 10 trẻ tự kỷ bị suy 

giảm đề kháng, trong khoảng từ 4 đến 15 tuổi. 

Trong suốt thời gian 35 ngày nghiên thử nghiệm, 

những sản phẩm hỗ trợ chức năng và các loại 

thuốc tiếp tục được sử dụng cho trẻ mà không 
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dùng thêm gì khác trừ việc bổ sung thêm dung 

dịch men vi sinh ly giải vách tế bào vào sau khi 

lấy máu xét nghiệm bilan miễn dịch lần đầu, đã 

khảo sát Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ cũng 

như ghi nhận các thông số sức khỏe khác ở trẻ. 

Kết quả xét nghiệm ban đầu 

Xét nghiệm bilan miễn dịch cho thấy mức độ đáp 

ứng miễn dịch đối với hầu hết vi khuẩn đường 

ruột đều tăng cao ở mức 2.0, tức là trên ngưỡng 

giá trị bình thường, trong đó, nồng độ IgA trung 

bình là 4.22 và nồng độ IgM trung bình là 1.86. 

Ngưỡng bình thường là <2.0. 

Kết quả khảo sát bằng Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu 

tự kỷ cho thấy mười trẻ em có điểm ở mức trung 

bình và nặng, với mức điểm trung bình là 42.10. 

Ngoài ra, phụ huynh có thuật lại nhiều triệu chứng 

khác nhau khi được hỏi về sức khỏe của trẻ vào 

lúc bắt đầu cuộc nghiên cứu, bao gồm không dung 

nạp thức ăn, răng ố vàng, tăng động/gật gù, cảm 

xúc/khí sắc dễ nóng giận, táo bón/tiêu chảy, lo sợ, 

hành vi bạo lực/thích đập phá, thái độ xa cách, 

thiếu quan tâm/hứng thú đến người khác hay 

những thứ xung quanh, không có khả năng hay 

ghét giao tiếp, dù là lời nói hay cử chỉ. 

Kết quả xét nghiệm lần đầu sau can 

thiệp 

Trẻ được uống dung dịch men vi sinh ly giải vách 

tế bào hai liều trong ngày, 5 giọt mỗi liều trong 

suốt 21 ngày, sau đó các xét nghiệm và Bộ câu 

hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ được làm lại. Xét 

nghiệm bilan miễn dịch cho thấy 100% các trường 

hợp có IgA giảm đáng kể, với nồng độ IgA trung 

bình giảm đi 1.79, tức là giảm 42.53% so với trị 

số trước khi can thiệp. Tuy vậy, nồng độ IgM ít bị 

ảnh hưởng khi không ghi nhận mức giảm cụ thể 

nào. 

Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ sau 21 ngày 

cũng cho thấy sự giảm rõ rệt về điểm số, với tổng 

điểm trung bình khi làm lại là 29.4, cho thấy mức 

độ cải thiện triệu chứng thể hiện qua tỷ lệ giảm 

điểm 30.17%. Mức độ cải thiện là 14.2% ở mục 

khảo sát Ngôn ngữ/Giao tiếp, 27.14% ở khảo sát 

Tính xã hội, 20% ở khảo sát Cảm giác/Mức độ 

Nhận thức, và đến 45.03% ở khảo sát Sức 

khỏe/Thể chất/Hành vi. 

Giai đoạn ngưng can thiệp 

Sau 21 ngày tiến hành, trẻ em trong nhóm đối 

tượng nghiên cứu được theo dõi tiếp tục trong hai 

tuần. Dung dịch men vi sinh ly giải vách tế bào 

không được dùng tiếp trong giai đoạn này và 

không sử dụng thêm một loại thuốc hay chế phẩm 

nào khác. Bố mẹ của tất cả các em đều thấy sự 

xuất hiện trở lại các triệu chứng cũ với mức độ từ 

nhẹ đến giống hoàn toàn như trước. Kết thúc hai 

tuần này, tất cả các em đều được tiến hành xét 

nghiệm lần cuối. 

Kết quả xét nghiệm sau 35 ngày 

Xét nghiệm bilan miễn dịch  ngày thứ 35 cho thấy 

số lượng vi khuẩn đường ruột tiếp tục giảm, với 

12 trong 14 loại kháng thể ứng với từng loại vi 

khuẩn có sự giảm rõ về nồng độ. Nồng độ IgA 

tiếp tục trên đà giảm, với  

nồng độ IgA trung bình chỉ còn 1.89, cho thấy sự 

tụt giảm đến 2.32 hay giảm 55.06% so với ban 

đầu. IgM cũng hạ thấp dần; với nồng độ IgM chỉ 

còn 1.37, cho thấy mức độ giảm là 0.49, hay 

26.6% so với trị số xét nghiệm trước can thiệp.  

 



Chú giải bảng biểu 1: Kết quả xét nghiệm bilan miễn dịch cho thấy giảm tổng cộng 55.06% nồng độ IgA 

và 26.60% nồng độ IgM sau 35 ngày. Giá trị bình thường là dưới 2.0 và giá trị bất thường rõ/dương tính 

cao là khi trên 3.0.  

 

Chú giải bảng biểu 2: Điểm số trung bình từ Bộ câu hỏi đánh giá trị liệu tự kỷ cho thấy có sự cải thiện 

30.17% sau 21 ngày. 
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Ca lâm sàng 

David Y. là một bé trai 6 tuổi được chẩn đoán 

chứng rối loạn tự kỷ. Cậu bé mất khả năng giao 

tiếp bằng lời khi 3 tuổi (dù trước đó giao tiếp bình 

thường). Cậu bé tham gia nghiên cứu khi đã trải 

qua 2 năm điều trị “liệu pháp ngôn ngữ” thất bại. 

Điều đáng chú ý ở trường hợp này là những ghi 

chú về quá trình “liệu pháp ngôn ngữ” của cậu bé. 

Người mẹ không hề biết con mình có tham gia 

cuộc nghiên cứu. 

David bắt đầu dùng các yếu tố bổ sung can thiệp 

Ngày 5 

Hôm nay chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời mặc 

dù cậu con trai của tôi dường như mất hết sức 

sống sau bữa trưa. Thời gian ở Tây Ban Nha, nó 

nổi cáu khi chúng tôi yêu cầu nó thức dậy và ngồi 

giữa 2 đứa trẻ. Trông nó có vẻ mệt, nên chúng tôi 

ra ngoài và để cho nó ngủ nướng thêm ít phút nữa. 

Ngày 14 

Tôi muốn nói mọi người rằng, nó rất ngoan ngoãn 

vào thứ 2 nhưng lại giống như một con quỷ nhỏ 

vào ngày thứ 3, chạy nhảy liên tục và chẳng chịu 

nghe lời. Hành vi của nó thay đổi ngày qua ngày. 

Mọi thứ tôi đang làm vẫn như thường ngày, vẫn là 

cách dạy dỗ đó, thậm chí vẫn là cách cư xử cũ… 

Bạn có thể giải thích tại sao nó lại thay đổi như 

vậy không? 

Ngày 21 

Cả trường ồ lên ngạc nhiên vì cách nói chuyện 

của nó. Chẳng thể tin được nó nói nhanh đến thế! 

 

 

 

Giai đoạn ngừng thuốc 

Ngày 24 

Không cần nói bạn cũng biết nó ủ rũ thế nào khi 

về nhà vào ngày hôm qua. Nó chẳng còn là nó, lơ 

ngơ dễ nổi nóng. 

Giai đoạn sử dụng thuốc trở lại 

Ngày 38 

Dạo gần đây, nó chẳng còn nhớ được những từ 

mà nó có thể nhớ 10 ngày trước. Nó không còn 

hứng thú với những thứ nó thích trước đây. Có thể 

do những vật đó không còn cuốn hút nữa hay 

cũng có thể là do nó không vui. Tôi nghĩ có thể vì 

nó đã ngưng dùng thuốc. 

David sử dụng sản phẩm bổ sung trở lại.  

Ngày 40 

Nó khóc thin thít, bám dính lấy tôi và khóc cả 

ngày hôm qua. Nó dường như không kiểm soát 

được mọi việc mặc dù nó đã bắt đầu nói được. 

Ngày 46 

Hôm nay nó trải qua một ngày tuyệt vời nhất kể 

từ khi tôi bắt đầu viết những điều này. Nó giao 

tiếp được 19 lần trong hôm nay. Nó đến lớp với 

mái tóc bóng bẩy, một giáo viên chọc nó: “Này, 

cô thực sự thích kiểu tóc của con đó, ai đã tạo nó 

vậy, tự con hay mẹ con?”. Nó tỉnh bơ trả lời 

“Mẹ”. Nó bắt đầu thích lớp thanh nhạc và giáo 

viên dạy nhạc, hôm nay nó đã thử hát. 

Ngày 49 

Hôm nay nó đã giao tiếp được 28 lần. Nó cười khi 

thấy miệng đứa bạn dính miếng gì đó màu cam. 

Ngày 65 
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Hôm nay nó tràn đầy năng lượng, vui vẻ và không 

quên thứ gì cả. Nó chơi đuổi bắt với một cô bé và 

cả 2 cười đùa vui vẻ. Tôi có thể nói rằng nó thật 

sự vui vẻ với những cử chỉ của nó. Đó thật là điều 

tuyệt vời nhất. 

Kết luận 

Tại VIP Dx, Marguerite Ross, người giám sát 

nghiên cứu ghi chú về nhóm tham gia thử nghiệm 

như sau: “Chúng tôi không ngạc nhiên về sự gia 

tăng lượng kháng thể chống vi khuẩn gây bệnh 

đường ruột ở những đứa trẻ này. Nhưng chúng tôi 

không ngờ rằng lại có hiệu quả chỉ trong 21 ngày 

từ sản phẩm bổ sung, CytoFlora. Chúng tôi đã 

từng quan sát thấy các kết quả tích cực từ các đợt 

điều trị kháng sinh và men vi sinh trong 8 tháng. 

Chúng tôi thực hiện lại nghiên cứu này để chắc 

chắn rằng các kết quả chúng tôi thấy là đúng sự 

thật. Và đúng là như thế”.  

David Y. có đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ với các 

vi khuẩn gây bệnh đường ruột và có sự cải thiện 

đáng kể sau khi sử dụng dung dịch men vi sinh ly 

giải thành tế bào, nói chuyện bình thường sau 3 

năm im lặng. Trong khi chúng tôi thấy rằng không 

có một kết quả kết quả xét nghiệm nào điển hình 

như đối với những trẻ tự kỷ khác, chúng tôi vẫn 

nhận thấy có một mối tương quan giữa giảm mức 

độ viêm ở ruột, phục hồi hoạt động miễn dịch và 

sự cải thiện hoạt động của não bộ. 

Những đứa trẻ trong nghiên cứu trải qua sự cải 

thiện trong khả năng đồng cảm, vui mừng, cười 

đùa và thích ứng được trong các hoàn cảnh khác 

nhau một cách độc lập và thoải mái. 

THÔNG TIN VỀ BIORAY 

Trong khoảng 20 năm, BioRay dẫn đầu toàn cầu 

trong việc đưa ra các phương pháp giải quyết các 

vấn đề môi trường ảnh hưởng sức khỏe ở người 

lớn và trẻ nhỏ, đã điều chế ra các công thức thảo 

dược có nguồn gốc hữu cơ, tự nhiên đã được kiểm 

nghiệm lâm sàng giúp giải quyết nhiều bệnh khác 

nhau. BioRay phân phối các sản phẩm với chất 

lượng hoàn hảo, được đảm bảo bởi một đơn vị thứ 

3, bằng việc kiểm tra tất cả các nguyên liệu thô và 

phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn “thực hành 

sản xuất tốt”. 

 

“Một vài lời nhắn nhủ… 

Chỉ 4 tuần trước thôi, con gái tôi nói chuyện chỉ rõ khoảng 25%, nhưng bây giờ nó đã cải thiện 

lên đên 80%. Nó bắt chước từ, điền từ vào trong các bài hát. Tôi còn quay cả một video khi nó 

hát. Tôi chẳng biết đâu là lý do giúp con tôi được như bây giờ cho đến khi tôi dừng sử dụng 

Cytoflora. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ DỪNG SỬ DỤNG CYTOFLORA MỘT LẦN NÀO 

NỮA”. Wendy, mẹ của bé Chloe 4 tuổi. ASD 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại: www.bioraynaturaldetox.com 

 


