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(Tài li�u t� b� Xã-H�i Hoa-k�) 
 

       Nguy�n  H�u  Thâu 
 

V�t li�u: Tr� li�u nh�ng b�nh gì: 

C�n tây (Celery): Giúp cho c�m th�y �ói thèm �n, h� huy�t áp, lo�i b�t ch�t béo trong máu, 
làm gi	m cân, giúp cho h�-th�ng ti	u �
�c d�-dàng, lo�i b �
�c s�n th�n, làm cho r�ng thêm 
r�n ch�c, �i�u hoà h�-th�ng tiêu-hóa.  

D�a leo (cucumber): L
c máu, h� huy�t áp, gi�m khát n
�c, giúp h�-th�ng ti	u �
�c d�-dàng, 
làm tan bi�n ch�ng viêm, làm t�ng s� ��i ch�t trong c� th	. 

�t ng�t (�  ho�c xanh)(Bell Pepper): L�c gan khi b� nhi�m trùng, t�y r�a s�ch rut già, làm 
cho x
�ng và b�p th�t r�n ch�c, làm m�t �i v�t tàn nhan trên da, làm gi�m b�t s
ng �au c�a m�t 
nh�t, b� ph�i. 

Kh� qua (Bitter squash): Làm tan bi�n ch�ng viêm, gi�m khát, giúp cho c�m th�y �ói thèm �n, 
gi�i các ch�t ��c, làm gi�m b�t s
ng �au c�a m�t nh�t, ng�n ch�n c�m l�nh, nuôi d
�ng não b�, 
làm cho tinh-th�n �
�c thêm minh-m�n và m�t sáng. 

Qu� táo (Apple): Giúp cho bao t� ���c kho� và m�nh, tinh-th�n minh-m�n, giúp ích cho s�  
tiêu-hóa, gi�m �au nh�c b�p th�t, gi�m s� bu n phi�n b�c d�c, gi�m b�nh toát m  hôi, giúp cho 
��i ti�n �
�c bình th
!ng, s� co ép c�a ru�t t�t h�n. 

S� chu�n b�: 

Rau c�n: 2 b� 
D�a leo: N�a trái, g�t v	  
�t ng�t: N�a trái, b	 h
t 
Kh� qua: M
t ph�n t� trái, b	 h
t 
Táo:  M
t trái,  g�t v	, b	 lõi   

R"a s�ch các th� trái cây và c�t t#ng mi�ng nh cho v#a l�t vào máy xay ép ( juice extractor). 
L
u ý là máy này có th	 mua $ COSTCO ho�c SAM thì r% h�n các ti�m khác. 

Xay các th� trái cây ra n
�c, &'NG PHA THÊM N()C, HO*C PHA THÊM &(+NG, qu�y 
��u và u�ng NGUYÊN CH,T. 

&	 ��t �
�c k�t-qu� cao, NÊN U-NG VÀO BU.I SÁNG TR()C KHI /N VÀ U-NG 
NH0NG TH1C U-NG KHÁC. 

Thu�c b� nên u�ng vào lúc này r�t t�t. 

Chú thích: L
�ng này cho m�t ng
!i u�ng m�t l�n. Riêng tôi thì bao-t" h�i nh, nên chia làm 
hai l�n, �	 trong t� l�nh u�ng �
�c hai ngày. 




