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ử dụng sự cân bằng của thiên nhiên, khoa học 

và y học phương Tây là một trong những món 

quà trong kỷ nguyên thời hiện đại. Các tác giả 

tin rằng mọi phương pháp điều trị bệnh đều 

được tích hợp và sử dụng với mục đích hướng đến các 

nhu cầu cá nhân và đạt đến sự cân bằng và sức sống 

mạnh mẽ của một cơ thể khỏe mạnh. 

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá bốn tác nhân 

giải độc tố kim loại nặng; đó là DMSA và DMPS, 2 tác 

nhân giải độc tố vô cơ, nhân tạo và NDF và NDF +, 2 

tác nhân giải độc tố hữu cơ hay tác nhân giải độc tố từ 

thiên nhiên. Chúng tôi sẽ bàn luận về các tính chất, lợi 

ích, hạn chế của chúng và làm thế nào sự kết hợp 

phương pháp tự nhiên với y học phương Tây tạo ra một 

mạng lưới an toàn đi cùng với việc tăng đáng kể các kết 

quả tích cực. 

Tình trạng "nhân tạo đối kháng với thiên nhiên" luôn 

tồn tại trong thế giới ngày nay. Chúng ta sản xuất và 

tiêu thụ nhiều chất mà những chất này không thể bị 

phân hủy tự nhiên bởi cơ thể con người. Các chất này  

 

 

tồn tại trong không khí, nước, thực phẩm, thậm chí là 

trong răng chúng ta và chúng chứa các chất ô nhiễm 

môi trường như kim loại nặng, hóa chất, thuốc trừ sâu 

và nhựa. Nghiên cứu cho thấy các chất ô nhiễm này góp 

phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ở cả người lớn và trẻ 

em.  

Các yếu tố nguy cơ trong môi trường đóng vai trò trong 

hơn 80% các bệnh thường gặp được báo cáo thường kỳ 

bởi tổ chức y tế thế giới. Tính riêng ở trẻ em, chi phí 

cho các bệnh liên quan tới môi trường ước tính ở mức 

76,6 tỷ đô la. Ở người lớn, chúng là những yếu tố 

nguyên nhân chủ yếu trong các bệnh suy nhược và các 

bệnh thoái hóa tốn kém.  

Sự hiểu biết các chất vô cơ, nhân tạo và 

các chất hữu cơ, tự nhiên 

Từ điển Webster mô tả từ vô cơ (inorganic) như 

sau: 

“Vô cơ là sự thiếu vắng một cấu trúc có tổ chức hay 

cấu trúc của một cơ thể sống; không được tổ chức; như 
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đá, khoáng chất và tất cả các hợp chất và nguyên tố hóa 

học không sống.” 

Từ hữu cơ được miêu tả bởi Webster đó là sự liên 

quan tới một cơ quan hoặc chức năng của nó; bao gồm 

các cơ quan đó hay thành phần chứa đựng chúng; như 

các cấu trúc hữu cơ của cơ thể con người hay thực vật. 

Trong trường hợp của thực phẩm bổ sung chất vô 

cơ, nhân tạo, các can thiệp này có xu hướng kích thích 

quá mức và đặt gánh nặng lên các hệ thống khác nhau 

trong cơ thể. Chúng cũng có thể làm tiêu hao các chất 

dinh dưỡng. Tuy nhiên, cũng có khi thực phẩm bổ sung 

tổng hợp là tốt và cần thiết. Những công thức dựa trên 

thảo dược và thực phẩm đến từ mẹ thiên nhiên là hữu 

cơ, tạo ra hiệu quả hỗ trợ đồng vận, khi được dùng với 

chất bổ sung vô cơ có tác dụng cân bằng lên cơ thể. 

Làm thế nào để chúng ta loại bỏ một 

cách an toàn và hiệu quả những độc tố 

môi trường khỏi cơ thể? 

Sản phẩm giải độc tố kim loại nặng với thành phần 

chính là lưu huỳnh. 

DMSA10 (Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid) và 

DMPS11 (2,3-dimercapto-1-propanesulfonic axit natri) 

là chất vô cơ, nhân tạo, tác nhân giải độc tố kim loại 

nặng với cấu trúc lõi là 2 lưu huỳnh  và 2-3 gốc rượu, 

có khả năng huy động kim loại nặng. Nghiên cứu cho 

thấy DMSA và DMPS loại bỏ kim loại nặng khỏi cơ 

thể, bao gồm các cơ quan, não, và mô liên kết bằng 

cách kéo các kim loại này ra khỏi vị trí liên kết của 

chúng. 

Chúng ta phải đi vào xem xét các tổn hại xảy ra khi 

các chất này được sử dụng riêng rẽ. Vì thành phần là 

lưu huỳnh, phản ứng viêm và sự rối loạn hệ vi khuẩn 

sinh học đường ruột là một tác dụng phụ thường thấy. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng DMSA và DMPS làm hại 

chức năng miễn dịch, tăng men gan và nồng độ 

creatinine cũng như làm mất đi các chất dinh dưỡng 

thiết yếu bao gồm selen, kẽm, magiê, mangan, 

molypđen. Và vì sự bổ sung là thực sự cần thiết qua 

một khoảng thời gian dài để giải độc kim loại nặng, chỉ 

sử chelator với thành phần chủ yếu là lưu huỳnh là 

không hiệu quả và bị chống chỉ định để phục hồi lại sự 

cân bằng khỏe mạnh của cơ thể. 

Theo dõi chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT, 

ALT, AST), chức năng thận (BUN, creatinine) và công 

thức máu toàn phần (CBC) được khuyến cáo. 

Cả hai sản phầm đều là chất dễ bay hơi và có mùi 

mạnh do mùi lưu huỳnh (thường được so sánh với mùi 

hành, tỏi, và chồn hương). DMSA và DMPS không 

được khuyến cáo sử dụng khi người dùng có hợp chất 

bạc để trám răng. 

Sử dụng DMPS cần có toa thuốc và sản phẩm có 

sẵn dưới các dạng sử dụng sau: viên thuốc, tiêm qua da, 

nhét hậu môn hoặc tiêm tĩnh mạch. DMSA có thể cần 

phải kê toa hoặc mua qua trực tuyến và sản phẩm có 

sẵn dưới các dạng sử dụng như viên thuốc, nhét hậu 

môn hay tiêm qua da.  

Thời gian bán hủy của DMPS và DMSA lần lượt là 

khoảng 6-8 giờ và 4 giờ. 

 

NDF và NDF Plus: Chất giải độc tố của 

mẹ thiên nhiên  
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Natural Detox Factors -NDF (yếu tố giải độc tự 

nhiên) và NDF Plus (yếu tố giải độc tự nhiên Plus) là 

các sản phẩm giải độc tố tự nhiên bổ sung từ chế độ ăn 

uống. Lợi ích từ hai sản phẩm này là sự gia tăng sự bài 

tiết và gắn kết với kim loại nặng độc hại, hóa chất và 

thuốc trừ sâu. Thành tế bào chorella (tảo) ở NDF và 

NDF Plus ™ là một lớp nhựa mucopolysaccharide trao 

đổi ion (M.I.E.R), lớp nhựa này tạo các liên kết ion và 

liên kết cộng hóa trị đôi với kim loại nặng độc hại, hóa 

chất, và thuốc trừ sâu và tống chúng ra khỏi cơ thể. 

NDF và NDF Plus cũng chứa cilantro, một lysates tốt 

trong 13 chế phẩm sinh học có lợi, có chứa19 axit amin 

— bao gồm có 8 axit amin thiết yếu, nhiều vitamin, 

khoáng chất, các yếu tố tăng trưởng chlorella, và 

enzyme sống. Cả NDF và NDF plus đều không làm mất 

đi các khoáng chất cólợi hoặc tạo ra sự mất cân bằng; 

chúng là các tác nhân thích ứng, có tác dụng khôi phục 

cân bằng nội mô tự nhiên trong cơ thể và đưa các 

nguyên tố thiết yếu trở về ngưỡng "bình thường". 

NDF được khuyên dùng đối với những người có thể 

trạng bình thường đến khỏe mạnh. NDF Plus được 

khuyên dùng cho những người bị căng thẳng cao độ, 

chức năng miễn dịch bị tổn hại, hoặc có các vấn đề về 

tiêu hóa. Cả hai sản phẩm đều an toàn khi dùng cho 

người dùng hỗn hợp bạc trong chất hàn răng. NDF và 

NDF Plus có thể mua mà không cần kê toa. Giống như 

các chất lỏng bổ sung qua chế độ ăn uống khác, sản 

phẩm này có thể pha loãng trong nước hoặc nước trái 

cây, đặt dưới lưới, nhét hậu môn hay sử dụng để tiêm 

qua da. Thời gian bán hủy của NDF và NDF Plus là 2 

giờ.  

DMSA, DMPS, NDF và NDF plus: ảnh hưởng của 

sản phâm trên cơ thể theo y điện sinh học (BioElectric 

Medicine-BEV) của giáo sư Vincent.  

Cơ thể con người không ngừng hấp thụ và thải ra 

năng lượng bức xạ, trao đổi ion để tạo thành các chất, 

các phân tử hoặc hợp chất cơ thể khác nhau. Đây được 

gọi là chuyển đổi hóa học, gây ra bởi ái lực hóa học 

khác nhau của chúng, là điện trong tự nhiên. Ion là các 

hạt mang điện tích dương hay điện tích âm, được phân 

tách ra từ các phân tử của một chất trong dung dịch khi 

có sự phân ly diễn ra. Chúng luôn chuyển động rất 

nhanh và luôn luôn tìm cách thiết lập trạng thái cân 

bằng. 

Lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư Louis-Claude 

Vincent là đánh giá cân bằng năng lượng bên ngoài và 

môi trường bên trong và tìm ra một phương pháp đo 

lường các ion. Ông đặt tên cho nó là "điện cơ thể", 

phương pháp đo lường các sự tạo dựng khối của cơ thể 

sống: thành phần của các axit amin, enzyme, ion và 

nguyên tử được tìm thấy trong các dịch thể như máu, 

nước tiểu và nước bọt. Ông tìm ra sự theo dõi các giá trị 

pH (độ axit hoặc kiềm), điện tử tiềm năng và các điện 

trở suất (sự di chuyển của các phân tử ion) trong dịch 

thể (máu, nước tiểu và nước bọt) , đây là các thông tin 

duy nhất được cung cấp từ một bệnh nhân đặc biệt nhạy 

cảm với bệnh tật. Môi trường trong cơ thể cũng giống 

như tính chất của đất mà nông dân phát triển cây trồng. 

Nếu đất quá axít hoặc quá kiềm, quá nhiều hay quá ít 

ôxy hoặc nitơ, hoặc có sự mất cân bằng của các chất 

dinh dưỡng, các loại cây trồng sẽ không phát triển, hoặc 

trở nên suy yếu và dễ bị vi khuẩn và mắc các loại bệnh. 
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Theo hệ thống y điện sinh học (BEV), giáo sư 

Vincent đề xuất, DMSA và DMPS rơi vào phần tư thứ 

3, nơi tạo ra trạng thái cứng nhắc, cation, dương , oxy 

hóa, axit hóa trong cơ thể. NDF và NDF Plus thuộc 

phần tư thứ 1, nơi tạo ra sự linh động, anion, âm và 

kiềm hóa. Sự đối nghịch và cần thiết của các tác nhân 

giải độc tố này nhằm đưa bệnh nhân tới sự cân bằng sức 

khỏe khi sử dụng các chất và hợp chất chứa lưu huỳnh 

(sulfonate). Nhiễm độc kim loại nặng tạo ra phản ứng 

điện sinh học tương tự trong cơ thể như DMSA và 

DMPS: các cation dễ kết tủa, mang điện tích dương, bị 

oxy hóa, và có tính axit. Vì vậy, giải độc tố dựa vào hóa 

chất là chống chỉ định trực tiếp đối với những người 

nhiễm độc kim loại nặng (thuộc nhóm phần tư thứ 3). 

Hầu hết chúng ta đều thuộc nhóm này. 

Hấu hết trong chúng ta, cơ thể đều có tính axit và 

tính cứng (chứa nhiều cation dễ gây kết tủa), việc sử 

dụng một sản phẩm giống như DMSA và DMPS làm 

tăng thêm sự mất cân bằng của môi trường trong cơ thể 

và kết quả là một phản ứng giải độc xuất hiện. 

Những hiểu biết về “Phản ứng giải độc 

tố” 

Phản ứng giải độc tố giúp đưa những độc chất ra 

khỏi cơ thể nhanh hơn sự đào thải thông thường từ các 

cơ quan bài tiết chính của cơ thể (ruột, gan, thận). Điều 

này biểu hiện cho một tình trạng tắc nghẽn hệ thống 

nào đó của cơ thể. Các chất dư thừa được đào thải 

thông qua phổi và/hoặc da bằng các biểu hiện như sổ 

mũi, đau đầu, đau họng, ho, kích ứng da, đổ mồ hôi 

hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng đã có. Không 

nhất thiết phải luôn đi kèm phản ứng giải độc tố trong 

quá trình loại bỏ độc chất khỏi cơ thể. Trong thực tế, 

điều này cần phải có giải pháp, liều lượng hoặc tần số 

liều cần phải được điều chỉnh và/hoặc các cơ quan hỗ 

trợ cần thiết.  

Quá trình giải độc chất quá nhanh khi thể trạng 

không ổn định có thể dẫn tới tình trạng tăng tiết cortisol 

từ tuyến thượng thận. Nồng độ cortisol cao sẽ ức chế 

các phản ứng miễn dịch và dẫn đến đường huyết không 

ổn định, histamine tăng cao, gây mất cân bằng điện giải 

(natri và kali). Nồng độ cortisol phải được giữ ổn định 

và lọc thải từ gan ra khỏi cơ thể. Điều này làm chậm 

tiến trình hồi phục của cơ thể. 

Đo pH nước tiểu lần đầu tiên mỗi buổi sáng là một 

cách hiệu quả để xem xét các độc chất như kim loại 

nặng, acid lactic và một số các hóa chất khác đang được 

đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu sau khi tỉnh giấc độ pH 

nước tiểu trong khoảng cho phép của sức khỏe là 5,5-

6.2, chúng ta biết rằng chất độc hại có tính axit được 

thải tốt ra khỏi cơ thể. Nếu nước tiểu lần đầu tiên ở mỗi 

buổi sáng có độ pH cao hơn 6.2 thì cho thấy cơ thể giải 

độc tố không hiệu quả và cần hỗ trợ các cơ quan bài tiết 

chính như ruột, gan và thận. 

Những tác động của cân bằng Western 

Chelation trong các phương pháp giải 

độc chất tự nhiên. 

NDF và NDF Plus làm giảm thiểu nhiều tác dụng 

phụ liên quan đến DMPS và DMSA dựa vào cân bằng 

mô thức điện sinh học. NDF và NDF Plus  có các anion 

tạo sự tương tác với các cation của cả các chelator và 

các kim loại nặng. Khi hình thành được cân bằng này 

thì những vấn đề không tốt của sức khỏe sẽ khó diễn ra 

hoặc nếu đã có trước đó thì sẽ tự thoái lui. Vấn đề này 
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mỗi cá nhân có thể cảm nhận được sự tiến triển tốt 

trong quá trình thực hiện.  

Bằng việc sử dụng một quy trình sản xuất độc 

quyền, các thành phần hoạt tính trong NDF và NDF 

Plus được tạo dạng huyền phù trong dịch lỏng đảm bảo 

được hấp thụ nhanh chóng với 100% hoạt tính sinh học. 

Chúng là những chất giải độc tố tự nhiên và được coi là 

adaptogenic của những phản ứng sinh học bổ sung, hỗ 

trợ hệ thống miễn dịch. Di-sulfhydryl chelators là một 

loại thuốc nhân tạo nhằm giúp đào thải kim loại nặng 

một cách dễ dàng hơn nhưng cũng gây ra stress hoặc 

tạo ra một tình trạng mất cân bằng cho cơ thể.  

Di-sulfhydryl chelators được sử dụng để loại bỏ các 

kim loại nặng, tuy nhiên chúng gắn kết không thực sự 

hiệu quả. Một nghiên cứu báo cáo: "Chúng tôi thấy 

rằng không phải DMSA mà không phải DMPS hình 

thành một phức hợp chelate thực sự với các ion thủy 

ngân và các thuốc này cần được xem xét là những 

chelator tối ưu được sử dụng kết hợp với NDF hoặc 

NDF Plus trong việc tăng khả năng bài tiết sẽ được diễn 

ra dựa vào khả năng gắn kết M.I.E.R. 

Một trường hợp lâm sàng 

Bé nam 10 tuổi nhập viện vì tình trạng không loại 

thải được các kim loại nặng trong cơ thể. Bé được điều 

trị bằng một thử nghiệm với DMPS IV để thúc đẩy bài 

tiết kim loại nặng, và kết quả thu được trong hai cột ở 

bảng dưới đây ít ấn tượng hơn mong đợi. Thử nghiệm 

IV DMPS tiếp theo của bé là tiêm 7 giọt of  NDF Plus 

2x  một ngày với 8 giọt Liver Life 2x mỗi ngày với 

dung dịch. Điều này làm tăng đáng kể sự bài tiết của 

kim loại nặng so với tình trạng của bé với IV DMPS. 

Bệnh nhân bắt đầu có thể loại bỏ thủy ngân và các kim 

loại nặng độc hại với việc bổ sung một M.I.E.R. 

detoxifier và hỗ trợ điều tiết ở gan và thận. 

Phương pháp thực hành nhằm tránh tái 

phân bố độc chất trong phương phải giải 

độc tố 

Nếu có sự tắc nghẽn ở gan hoặc thận, ruột không  

nhu động một cách hiệu quả và/hoặc liều lượng của một 

độc chất quá cao, nhiều kim loại sẽ được huy động hơn 

các cơ quan có thể thoải mái bài tiết. Điều này làm tăng 

khả năng xảy ra tác dụng ngược của phương pháp detox 

và góp phần vào việc tái phân phối độc chất. 

Dưới đây là các bước để giảm nhẹ phản ứng giải 

độc tố, tái phân bố các độc chất và thúc đẩy sự cân bằng 

trong cơ thể:  

 Hỗ trợ cấu trúc và chức năng của gan.  

 Khôi phục lại độ pH của nước tiểu lần đầu tiên 

mỗi buổi sang ở trong phạm vi sức khỏe là 5.5-

6.2. 

 Bảo đảm quá trình hydrat hóa và tăng thể tích 

dịch để thải độc chất. 

 Di chuyển ruột ít nhất hai lần một ngày. 

 Cân bằng hóa học chelators với các chất tự 

nhiên đi kèm như NDF hoặc NDF Plus, than 

hoạt tính, đất sét bentonit, pectin từ cam quýt. 

 Sử dụng liều lượng thích hợp của các độc chất 

cho các bệnh nhân (khi điều trị bệnh) bằng cách 

bắt đầu với một liều lượng thấp và nâng dần 

nồng độ dung nạp. Tăng liều lượng theo cơ địa 

của cơ thể đến sự cân bằng. 

 Đưa ra các biện pháp hỗ trợ chủ yếu. 
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Hướng dẫn thử nghiệm khả năng loại trừ 

kim loại nặng của DMSA/DMPS và 

NDF/NDF  

Sự chuẩn bị cho thử nghiệm DMSA hoặc DMPS với 

NDF.  

1. Nồng độ DMSA hoặc DMPS cần được giữ trên 

mức nền từ trước cả tuần cho đến khi sau khi thử 

nghiệm với DMSA/DMPS hoàn thành. Ta cần tiến 

hành nghiêm ngặt các nguyên tắc về chế độ ăn 

uống và lối sống, bao gồm: không ăn hải sản, 

không có tiếp xúc với nước có chứa chlor hoặc khi 

tắm hoặc trong thực phẩm, không sử dụng các sản 

phẩm vệ sinh thương mại, thức ăn không rõ nguồn 

gốc có chứa thuốc trừ sâu, hormon hoặc biến đổi di 

truyền, không có sự thay đổi trong tiến trình bổ 

sung.  

 

 

** Cả DMSA và DMPS đều không nên dùng cho phụ 

nữ mang thai hoặc đang cho con bú, hoặc nếu hỗn hợp 

chất cóhiện diện ở trong răng. Sử dụng protocol này 

dưới sự giám sát cho phép của bác sĩ.  

2.  Bắt đầu với liều lượng tối thiểu của Liver Life và 

tăng dần theo hướng dẫn. Dựa theo Liver Life trong 

suốt quá trình thử nghiệm. 

3.  Vào ngày 6 thì bắt đầu dùng 1 ml NDF hoặc NDF 

Plus hai lần một ngày theo mỗi protocol trong 3 

ngày. Nếu bác sĩ của bạn khuyến cáo một liều khác 

xin vui lòng sử dụng theo đề nghị. 

4.  Vào ngày 7 dùng chelator nhân tạo thì chọn:  

 

 

Các kim loại 

nặng được kiểm 

tra 

Kết quả: 

IV DMPS 

Kết quả: 

IV DMPS w/NDF Plus & Liver 

Life 

Phần trăm tăng 
Giá trị tham 

khảo 

Nhôm 100 260 160% 60 

Antimon 0,3 11 3566% 1,5 

Asen 26 53 103 130 

Catmi 0,5 0.8 60% 2 

Chì 14 33 135% 5 

Thủy ngân <dl 3,1 3000% 5 

Ni-ken 13 22 69% 15 

Tali 0,1 0,2 100% 1,1 

Thiếc 4,8 11 129% 15 

Urani 0,1 0,2 100% 0,2 
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DMSA 

- Người lớn (có thể trạng tốt) dùng liều viên 

300mg DMSA khi khi đói và sau khi có bàng quang 

trống. Thu thập các nước tiểu cho 6 giờ tiếp theo. 

- Người lớn nhạy cảm dùng liều 100 mg DMSA 

qua đường uống mỗi 6 giờ 3 lần một ngày. Thu thập 

nước tiểu trong 6 giờ vàongày thứ 4. 

- Trẻ em dùng một liều uống 50 mg DMSA cho 

mỗi 6 giờ trong 3 ngày và thu thập nước tiểu trong 6 

giờ vào ngày thứ 4. 

 

DMPS 

- Người lớn dùng một liềuDMPS viên 300mg 

qua đường uống khi đói và bàng quang trống. Thu thập 

tất cả nước tiểu trong 6 giờ tiếp theo và gửi đến phòng 

thí nghiệm để phân tích các yếu tố độc hại: 

- Nếu bạn chọn DMPS cho trẻ của bạn thì nên 

theo những đề nghị của bác sĩ.  

5.  Dùng than hoạt tính từ 45 phút đến 1 giờ sau liều 

DMSA hoặc DMPS để giảm thiểu khả năng phản 

ứng ngược của detox. Thụt tháo bằng dịch hữu cơ 

từ cà phê có thể được sử dụng để làm giảm đau đầu 

gây ra do tăng gánh ở gan. 

6.  Gửi mẫu nước tiểu bằng thùng chứa được cung cấp 

cho các phòng thí nghiệm để phân tích các yếu tố 

độc hại. Nếu bạn muốn so sánh hiệu quả của việc 

thêm một M.I.E.R. detoxifier vào chelator nhân tạo 

thì bỏ qua NDF / NDF Plus trong bước 3 ở trên. 

Hoàn thành theo dõi thử nghiệm với cả hai để so 

sánh sự khác biệt kết quả trong phòng thí nghiệm. 

7.  Điều trị nhiễm kim loại nặng và giải độc chất hóa 

học theo protocol trong 8-12 tuần. Theo dõi thử 

nghiệm DMSA / DMPS với NDF trong cho mỗi 3-

6 tháng có thể được sử dụng để xác định thời gian 

tiến trình của giải độc tố.  

Sự ổn định của cơ thể người 

Ngày nay, tình trạng căng thẳng (stress) của con 

người ngày càng tăng dần. Bởi vậy nên việc loại thải 

những độc chất mà góp phần gây ra tình trạng mất cân 

bằng hệ vi sinh trong và ngoài cơ thể (dysbiosis) và sự 

mất ổn định của cơ thể kể cả tinh thần thì được xem là 

vấn đề thiết yếu hằng ngày . Nếu các chất này được đưa 

vào cơ thể có thể không được chuyển hóa hoàn toàn từ 

các tế bào thì sự cân bằng hay việc giảm thiểu tác động 

bất lợi của chúng sau đó cần thiết được quan tâm cho 

quá trình hồi phục của cơ thể.  

Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử 

dụng các loại thực phẩm và thảo mộc do mẹ thiên nhiên 

cung cấp. Đạt được sự cân bằng để có sức sống và sức 

khỏe quả thực là điều có thể nằm trong tầm tay của 

chúng ta. 
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