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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TAI NẠN XE CỘ
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SÖÙC KHOEÛ

6 houses chicken farm for sale broiler in 
Jayess Mississippi 

v 4 houses 40x500 built in 1994. 
v 2 houses 46x 500 built in 2012. 
v 2019 Clayton double wide mobile home. 
v Grows 7 and 9 weeks birds for Sanderson. 

Comes with tractor and all equipments for litter work. 
On 77.5 acres with large pond about 20 acres heavily 
stocked. 

Selling price: $1,500,000. 

CHICKEN FARM FOR SALE

Jayess Mississippi

732-331-7508Please contact:

754-2011/1579

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 
   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ, HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:

Giảm chất béo trong lưỡi có thể 
cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ

Theo các nhà khoa học, giảm mỡ lưỡi có thể 
giúp chứng ngưng thở khi ngủ cải thiện đến 
31%.

Chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) gây ra 
những nguy hiểm cho sức khỏe như tăng huyết áp, trầm 
cảm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ hoặc 
đái tháo đường. Vì vậy giải pháp giảm cân thường được 
các nhà khoa học khuyến nghị để giảm thiểu cảm giác khó 
chịu của tình trạng này. Theo một phát hiện mới từ các nhà 
khoa học tại đại học Pennsylvania (Mỹ) cho thấy, giảm 
chất béo ở lưỡi có thể cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ.

Nghiên cứu thử nghiệm trên 67 người mắc chứng 
ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn từ nhẹ đến nặng, đều có chỉ 
số BMI lớn hơn 30. Những người tham gia sẽ áp dụng chế 
độ ăn kiêng hoặc phẫu thuật giảm cân; trung bình các bệnh 
nhân giảm gần 10% trọng lượng cơ thể trong hơn 6 tháng.

Sau khi phân tích MRI quét từ cổ họng và mũi của 
bệnh nhân trước, sau giảm cân, kết quả cho thấy điểm số 
chứng ngưng thở khi ngủ của những người này cải thiện 
31%. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng chứng minh giải 
pháp giảm cân khiến cơ thể giảm thể tích cho cơ hàm kiểm 
soát việc nhai, cơ ở hai bên đường thở. Cả hai thay đổi này 
đều có chức năng cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ 
nhưng không mang đến hiệu quả nhiều như giảm mỡ ở 
vùng lưỡi.

Ảnh minh họa
Giảm cân đúng cách
Hiệp hội Lồng ngực Mỹ khuyến cáo, những người 

được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ nên giảm từ 
5-10% trọng lượng cơ thể. Điều này sẽ giúp kiểm soát các 
triệu chứng của bệnh, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Xây dựng chế độ ăn uống cân bằng: một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến béo phì là do thói quen ăn uống 
dư thừa tinh bột, đạm thực vật nhưng thiếu hụt chất xơ. 

Để giảm cân, mỗi người hãy xây dựng khẩu phần ăn 
nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, cây họ đậu, thịt nạc,... hạn chế 
các thực phẩm chế biến sẵn, rượu, bia hoặc đồ uống có 
đường.

Tăng cường tập thể dục: tập thể dục giúp cơ thể khỏe 
mạnh, giúp giảm các triệu chứng của bệnh ngưng thở khi 
ngủ. Do đó, bạn hãy tăng cường các bài tập tốt cho hệ hô 
hấp, hơi thở như yoga, bơi lội, giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ 
nhàng, tăng cường vài buổi tập thể lực.

Ngủ đủ giấc: ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể dễ bị 
tăng cân do thay đổi nội tiết tố. Theo một nghiên cứu cho 
thấy, những người ngủ dưới 6 giờ có thể thúc đẩy có thể 
thèm ăn nhiều hơn vào ban đêm, làm tăng lượng calo tổng 
thể; từ đó dẫn đến tăng cân. Vì thế, ngủ đủ giấc sẽ làm giảm 
cảm giác thèm ăn vặt, giảm nhu cầu ăn những thực phẩm 
không lành mạnh, khiến quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Giảm căng thẳng: khi tinh thần ở trạng thái căng thẳng 
kéo dài, não sẽ tiết ra ghrelin. Chính loại hormone này sẽ 
kích thích sự thèm ăn; từ đó khiến chúng ta khó giảm cân 
thành công. 

Để tránh xa căng thẳng, bạn hãy tập thư giãn bằng 
cách trò chuyện nhiều hơn, tập thiền hoặc dành thời gian 
cho bản thân. ■

Bệnh 'thích làm hài lòng người 
khác'

Người có tâm lý muốn làm hài lòng tất cả 
người xung quanh thường trải qua chấn 
thương về mặt tinh thần trong quá khứ hoặc 

bị lạm dụng cảm xúc.
Mikah Jones là “người giải tỏa tâm lý của mọi nhà”. 

Kể từ khi lên 8, anh thường xuyên đưa ra lời khuyên, là chỗ 
dựa tinh thần vô điều kiện cho các bạn đồng trang lứa, 
thậm chí cả người lớn.

Jones biết anh là kiểu người thích làm hài lòng bất cứ 
ai và không thể nói lời từ chối. Song anh không nhận ra đây 
là phản ứng tâm lý sinh ra từ các chấn thương trong quá 
khứ cùng sự thờ ơ về mặt tình cảm đến từ người cha. 
Chàng trai 20 tuổi chia sẻ: “Cha tôi hầu như không bao giờ 
nói rằng ông ấy yêu tôi”.

Nhiều năm bị đánh giá thấp khiến Jones đặt các nhu 
cầu tình cảm của bản thân sang một bên để tránh bị lạm 
dụng cả về mặt tinh thần, lời nói và thể chất. Điều này dẫn 
đến tâm lý muốn làm hài lòng tất cả những người xung 
quanh như cha mẹ, bạn bè và cả người xa lạ để có cảm giác 
được chấp nhận.

Theo các chuyên gia, những người từng có trải 
nghiệm đau thương thời thơ ấu sẽ gặp tình trạng này. Hầu 
hết tạo dựng phản ứng phòng vệ hoặc né tránh khi đã thoát 
khỏi tình huống tiêu cực. 

Tuy nhiên, một số người như Jones hình thành thói 
quen “muốn làm hài lòng người khác” hoặc cố xoa dịu 
những mối đe dọa để tránh xung đột.

“Ý nghĩ thường trực trong đầu họ là muốn trở thành 
người tốt trong mắt bất cứ ai. Họ tin rằng việc cư xử tử tế sẽ 
bảo vệ họ trước những xung đột với bạn bè hoặc gia đình”, 
Katie McKenna, chuyên gia trị liệu tâm lý ở Ireland, giải 
thích.

Phản ứng chấn thương này ít được nghiên cứu và 
dường như vô hại. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc 
muốn làm hài lòng tất cả mọi người không phải một cơ chế 
tự vệ tốt đối với những hậu quả nghiêm trọng về mặt tinh 
thần.

Một số người “luôn từ bỏ mong muốn và nhu cầu của 
bản thân, chiều theo ý thích của người khác để tránh xung 
đột, tránh bị chỉ trích hoặc phản đối”, tiến sĩ McKenna 
nhận định. Tâm lý đặc trưng là xin lỗi quá nhiều, quá để 
tâm đến ý nghĩ của người khác, không có khả năng đặt ra 
giới hạn của bản thân.

Các chuyên gia cho biết tình trạng này phổ biến nhất ở 
những người bị gia đình hoặc người yêu lạm dụng về mặt 
tinh thần, bị kiểm soát tình cảm hoặc bỏ bê.

Jaclyn Bsales, một nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ, cho biết: 
“Đứa trẻ cảm thấy như thể chúng đang gặp nguy hiểm, cần 
phải xoa dịu người chăm sóc chúng để có sự kết nối trở lại 
về tinh thần”.

Bề ngoài, Jones là một người vị tha và tốt bụng. Tuy 
nhiên, ít ai biết được anh đang vật lộn với vết thương lòng 
không thể chữa lành mỗi ngày.

“Tôi rất hay được nghe những lời khen của mọi người. 
Ở một thời điểm nào đó, tôi trở nên vô cảm. Chúng không 
còn ý nghĩa đối với tôi nữa”, Jones nói.

Khác với phản ứng chống đối hoặc né tránh, việc 
muốn làm hài lòng người khác thường bị bỏ qua khi xét 
đến biểu hiện chấn thương tâm lý. Tuy nhiên, tiến sĩ Bsales 
cảnh báo không nên đánh đồng điều này với sự vị tha. Nó 
có thể khiến các bệnh nhân giấu giếm nguyện vọng thực sự 
và mất đi bản sắc của mình.

“Đôi khi, chúng ảnh hưởng đến khả năng hình thành 
nhân cách, thiết lập ranh giới và nhìn nhận cảm xúc, nhu 
cầu của bản thân, vì lúc này họ đã quá chú trọng vào ý nghĩ 
của người khác”, Bsales nói.

Tâm lý muốn làm vừa lòng tất cả mọi người của Jones 
biến mất khi anh nghiêm túc nhìn vào nội tâm và suy ngẫm 
về quá khứ của mình, cụ thể là mối quan hệ với cha. 

Cuối cùng, anh học được rằng việc ưu tiên nhu cầu 
của bản thân là điều bình thường, dù đôi khi nó khiến 
người khác thất vọng.

Khi bắt đầu đặt ra giới hạn và học cách nói lời từ chối, 
Jones đánh mất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, anh cho rằng điều 
này quan trọng đối với hành trình tự chữa lành.

Là một chuyên gia về bạo lực gia đình và chứng rối 

loạn lo âu, tiến sĩ Bsales đồng ý rằng bước đầu tiên trong 
quá trình phục hồi là tự nhận thức về vấn đề của mình.

Sau khi dành thời gian để đối mặt với các chấn thương 
tâm lý, Jones cho biết cảm xúc của anh không còn phụ 
thuộc vào cái nhìn của người khác. Thay vào đó, anh học 
cách yêu thương chính mình và khơi dậy mối quan hệ lành 
mạnh với cha và những người xung quanh. ■

 Lần đầu ghép gan bảo quản bên 
ngoài cơ thể 3 ngày

Trong cấy ghép nội tạng, cơ quan cấy ghép phải 
tương thích với người nhận và phải duy trì cơ 
quan đó vẫn hoạt động trong quá trình di 

chuyển từ người hiến tặng sang người nhận cho đến khi 
phẫu thuật. 

Theo phương pháp truyền thống, trong quá trình di 
chuyển, cơ quan cấy ghép được bảo quản ở nhiệt độ rất 
thấp. Quá trình này hạn chế về thời gian (gan chỉ sống 
được từ 8-12 giờ khi giữ trong kho lạnh) và có thể làm 
hỏng các mô cơ quan. Vì lý do này, các nhà khoa học đã 
nghiên cứu cách mới để giữ các cơ quan hiến tặng vẫn 
sống mà không cần nhiệt độ quá lạnh.

Công trình nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí 
Công nghệ sinh học tự nhiên (Anh) vào cuối tháng 5, các 
bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Zurich (Thụy Sĩ) đã sử 
dụng máy truyền dịch để giữ gan sống trong 3 ngày, sau đó 
cấy ghép thành công cho một bệnh nhân. Đây là ca ghép 
gan hiến tặng được duy trì hoạt động bằng máy truyền 
dịch, không cần nhiệt độ cực lạnh đầu tiên trên thế giới. 
Sau một năm, lá gan của bệnh nhân được ghép vẫn đang 
hoạt động tốt.

Ảnh minh họa
Gan hiến tặng được bảo quản bằng phương pháp tưới 

máu bằng máy tại chỗ. Gan được cấy ghép có chức năng 
bình thường, với tổn thương tái tưới máu tối thiểu và chỉ 
cần một chế độ ức chế miễn dịch tối thiểu. Bệnh nhân phục 
hồi sức khỏe nhanh, hiện sống bình thường, không có bất 
kỳ dấu hiệu nào của tổn thương gan, đào thải hoặc tổn 
thương đường mật.

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã nghiên cứu máy truyền 
dịch như một phương pháp thay thế cách làm truyền thống 
để lưu trữ nội tạng. Máy bắt chước chức năng của tim và 
phổi là bơm máu, oxy vào cơ quan. Các chuyên gia y tế sẽ 
cung cấp một loại hormone và chất dinh dưỡng cho cơ 
quan hiến tặng, giống như các cơ quan trong cơ thể nhận 
được các chất này từ ruột và tuyến tụy.

Theo GS.TS Pierre Alain Clavien, Trưởng khoa Phẫu 
thuật và Cấy ghép nội tạng, Bệnh viện Đại học Zurich 
(thuộc nhóm nghiên cứu), bác sĩ không phải thực hiện ca 
mổ khẩn cấp để “chạy đua” với thời gian sống của nội tạng 
hiến tặng. Thời gian sống kéo dài trên máy truyền dịch cho 
phép điều trị gan sâu trước khi cấy ghép, điều mà trước đó 
chưa thực hiện được.

Giáo sư Clavien cho biết thêm, nhóm nghiên cứu của 
ông đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm 
để gan cấy ghép được bảo quản dài hơn trên máy truyền 
dịch. Ông tin rằng, tương lai công nghệ máy truyền dịch có 
thể được sử dụng cho các cơ quan khác. Việc tưới máu cho 
thận và tử cung, đã được chứng minh là khả thi trong các 
thí nghiệm tiền lâm sàng của nhóm. “Về mặt lý thuyết, 
công nghệ này phù hợp với tất cả các cơ quan được cấy 
ghép hiện nay, tuy nhiên sẽ phải thực hiện một số điều 
chỉnh”, giáo sư Clavien nói.

Theo Mạng lưới Chia sẻ nội tạng Mỹ, gan là cơ quan 
được cấy ghép phổ biến thứ hai sau thận. Cứ 9 phút có một 
người chờ ghép tạng. Dù tỷ lệ người hiến tạng ngày càng 
tăng nhưng nguồn nội tạng để cấy ghép vẫn luôn thiếu. 
Tiến sĩ Robert S. Brown, Trưởng khoa Tiêu hóa và Gan 
mật, Bệnh viện Đại học Zurich nhận định, bảo quản tạng 
hiến tặng bằng máy truyền dịch có thể lấy các cơ quan 
chưa thể cấy ghép trước đây làm cho chúng có thể cấy 
ghép được, tăng khả năng tiếp cận nội tạng cho bệnh nhân. 
Phương pháp này tăng chất lượng nội tạng cấy ghép do 
thời gian sống kéo dài, bác sĩ có thể can thiệp làm nội tạng 
hiến tặng hoạt động tốt hơn. ■
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!
Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm ñoâng 
khaùch Walk In, good location. Tieäm coù 10 
gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993

NEW

762-2011/1579

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & Bellway 8. 

Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 

naêm. Khaùch haøng thaân thieän, tip cao. 

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn Nails, 1 
phoøng facial, 1 phoøng wax, coù tuû laïnh, 
maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.

* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 

* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail

* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû tieäm aên 

nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên phoøng ... hay 

cho möôùn thu nhaäp theâm income.

* Coù parking roäng raõi, saïch seõ thoaùng, 

good location. 

* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã chòu, deã 

laøm aên.

Palacios, TX - 77465

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm trong khu 
mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân ñöôøng FM 1960 vaø 
Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén 
hoaëc email  neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét thuantto@hotmail.com,
phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

http://www.ioneinsurance.com
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Cây đa khổng lồ tán lan rộng như 
một khu rừng, bước vào bên trong 
càng thêm sững sờ trước sự kỳ diệu 
của thiên nhiên

Cây cổ thụ hàng trăm tuổi không phải là điều kỳ 
lạ trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có những cái 
cây sở hữu điểm đặc biệt đến mức trở thành 

điểm thu hút khách du lịch đến tận nơi chiêm ngưỡng. 
Trong đó, phải kể đến cây đa cổ thụ mang tên Great 
Banyan Tree ở Ấn Độ.

Đây là một trong những cây đa đại thụ có tán rộng 
nhất thế giới, với diện tích bao phủ lên tới 14.500m2, 
tương đương tương đương với kích thước của một khu phố 
Manhattan (Mỹ).

Cây đa “đen đủi” nhất thế giới
Great Banyan Tree có tuổi đời ước tính khoảng 250 

tuổi. Nó nằm trong Vườn bách thảo Acharya Jagadish 
Chandra Bose ở thành phố Howrah, bang West Bengal 
(Ấn Độ).

Chúng ta thường nghe, cuộc sống càng nhiều gian 
nan, thử thách càng khiến con người trở nên mạnh mẽ, 
kiên cường, bản lĩnh hơn. Và đối với một cái cây như Great 
Banyan Tree, điều đó cũng hoàn toàn đúng!

Từ chỗ cận kề bờ vực của cái chết, cây đại thụ này đã 
vươn mình sống dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp trăm 
ngàn lần. Để rồi, người ta được chứng kiến một “kiệt tác 
của thiên nhiên”, kỳ diệu và hùng vĩ.

Great Banyan Tree trải qua 2 cơn lốc xoáy lớn, vào 
năm 1884 và 1886 (một số tài liệu viết rằng năm 1864 và 
1867). Cả hai cơn lốc đều khiến thân cây vỡ toác và bị nấm 
tấn công. Cái cây tưởng như không thể sống được nhưng 
cuối cùng thì nó vẫn vượt qua và tiếp tục vươn mình mạnh 
mẽ.

Đến năm 1925, Great Banyan Tree tiếp tục bị sét đánh 
khiến thân cây chính bị thối rữa do nhiễm nấm. Đến mức, 
những người chăm sóc cây trong vườn bách thảo phải chặt 
bỏ để cứu những bộ phận khỏe mạnh của nó. Đó là lý do vì 
sao nhiều người đến đây thắc mắc rằng sao cây đa khổng lồ 
này không có thân cây. Thời điểm đó, tán của nó đã lan 
rộng hơn 15m.

Sở dĩ, Great Banyan Tree có thể sống và phát triển 

như hiện nay là nhờ vào 3.511 rễ phụ cắm sâu xuống đất 
uống dinh dưỡng nuôi cây.

Cây đa khổng lồ nhất thế giới
Tại điểm cao nhất của tán, Great Banyan Tree cao tới 

khoảng 24m. Nhưng đặc biệt hơn cả chiều cao, chiều rộng 
và chu vi của tán cây là điều khiến nó trở thành một điểm 
nổi tiếng thu hút khách du lịch.

Trên thực tế, một con đường dài khoảng hơn 300m đã 
được xây dựng xung quanh Great Banyan Tree. Thế 
nhưng, tán của nó vẫn đang không ngừng phát triển và tiếp 
tục lan rộng, có thể sẽ lấn qua cả con đường này.

Du khách có thể đi bộ dọc theo những con đường mát 
mẻ dưới tán cây cổ thụ này nhưng chỉ được phép đi tham 
quan trên đường mà không được phép đi ra ngoài.

Ngoài ra, những du khách đến thăm Great Banyan 
Tree cũng có thể tận hưởng khu vườn thực vật xung quanh 
với hơn 12.000 mẫu vật của cả thực vật và động vật. Trong 
đó, bao gồm một bộ sưu tập lớn các loài phong lan, tre, 
trúc, và hoa súng quý hiếm. Nhiều loài động vật, chẳng 
hạn như chó rừng, cáo Ấn Độ, cầy mangut và một quần thể 
rắn lớn cũng có thể được nhìn thấy cũng như các ao hồ tự 
nhiên khác.

Nhưng bất chấp những điểm tham quan khác, cây đa 
vĩ đại Great Banyan Tree vẫn là điểm đến nổi tiếng nhất 
của vườn bách thảo này. ■

Sông băng Doomsday ở Nam 
Cực tan nhanh nhất trong 5.500 năm, 
lời cảnh báo biến đổi khí hậu đe dọa 
thảm họa nước biển dâng

Sông băng Doomsday ở Nam Cực đang tan ở tốc 
độ nhanh nhất trong 5.500 năm qua, làm dấy 
lên lo ngại về thảm họa nước biển dâng và sự 

sống còn của cả thềm băng trong tương lai.
Phát hiện này xuất phát từ một nghiên cứu về trầm tích 

thời tiền sử được tìm thấy trên các bờ biển xung quanh 
Doomsday, ở khu vực thềm băng Tây Nam Cực. Tin tức ớn 
lạnh là việc tan băng do biến đổi khí hậu thúc đẩy đang 
diễn ra với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử được ghi lại.

Dylan Rood, một nhà khoa học Trái đất tại Đại học 
Hoàng gia London, cho biết dấu hiệu này cho thấy các 
thềm băng phía Tây đã nứt vỡ ở những mảng quan trọng 
nhất, đe dọa tạo nên thảm họa nước biển dâng trong một 
thế giới đang ấm dần lên. Ông cũng đang đặt nghi vấn rằng 
đã quá muộn để ngăn chặn quá trình này.

Là một trong những sông băng tan nhanh nhất ở Nam 
Cực, Thwaites có biệt danh là “Sông băng Doomsday 
(Doomsday có nghĩa là “ngày tận thế”)”. Kể từ những năm 
1980, Thwaites đã mất khoảng 595 tỷ tấn băng, góp phần 
làm mực nước biển toàn cầu tăng 4%. 

Thwaites và người láng giềng phía bắc của nó - sông 
băng Pine Island, bao phủ những vùng rộng lớn; Chúng có 
diện tích bề mặt lần lượt khoảng 192.000km vuông (lớn 

gần bằng Vương quốc Anh) và 162.300km vuông.
Vì đầu hướng ra biển của các sông băng được đặt trên 

một lòng chảo đại dương với các dòng biển ấm chảy qua, 
việc này càng làm tăng tốc độ tan và có thể bị tách ra khỏi 
cả thềm băng khổng lồ.

Ngoài ra, sự tan chảy diễn ra từ bên dưới này làm suy 
yếu các sông băng và khiến chúng dễ bị nứt vỡ bề mặt, có 
thể lan rộng ra toàn bộ thềm băng. Nếu toàn bộ dải băng 
Tây Nam Cực bị vỡ rồi tan ra biển, nó sẽ nâng mực nước 
biển toàn cầu khoảng thêm 3,4 mét, đủ nhấn chìm nhiều 
thành phố và vùng đất quan trọng.

Các nhà nghiên cứu báo cáo từ thời điểm 55 thế kỷ 
trước cho đến trước 30 năm trở lại đây, lượng băng mất đi 
làm lộ ra các đường bờ biển với tốc độ khoảng 3,5mm mỗi 
năm. Nhưng trong 3 thập kỷ qua, tốc độ dâng của nước 
biển đã tăng vọt - lên đến 40mm mỗi năm - tức là hơn 11 
lần.

Cộng đồng khoa học đang tiếp tục nghiên cứu xem 
tình trạng này có thể được đảo ngược hay không. Trong khi 
đó, thế giới đang trải qua một mùa hè “ác mộng” và hạn 
hán kỷ lục. ■ 

Cá rơi từ trên trời xuống bất 
thường ở Mỹ

Cư dân ở thành phố San Francisco, Mỹ chia sẻ 
nhiều hình ảnh, video về hiện tượng lạ mới 
xuất hiện trong khu vực. Sau khi nghe thấy 

tiếng nước lớn trên mái nhà, họ phát hiện ra những con cá 
cơm nhỏ lẫn trong nước.

Theo người dân địa phương, những con cá này là do 
các loài chim biển lớn như mòng biển, bồ nông đã thả ở 
một địa điểm trên khắp thành phố.

Cá cơm là loài cá nhỏ, thường xuất hiện ở các vùng 
biển. Nó thường dạt vào bờ biển sau những đợt triều cường 
lớn. Mòng biển, bồ nông rất thích loài cá này.

Được biết, trong cơn mưa cá bất thường ở thành phố 
San Francisco, Mỹ trùng hợp với việc xuất hiện nhiều 
mòng biển, bồ nông với những chiếc bụng no căng. Do 
chúng quá no nên đã nhả cá ra khi đang bay trên trời lẫn 
trong cơn mưa.

Jim Ervinm, nhà phân tích số liệu từng làm việc ở 
phòng thí nghiệm Sở dịch vụ môi trường San Jose đã ghi 
lại sự gia tăng bất thường trong quần thể cá cơm. Jim 
Ervinm cho biết: “Trong tháng 4 và tháng 5, lần lượt có 29 
và 52 con cá. Tuy nhiên, con số này tăng vọt lên hơn 
2.600”.

Số lượng cá cơm lớn bất thường liên quan đến quá 
trình tự nhiên, gọi là quá trình dậy sóng, đặc trưng bởi 
nước lạnh, giàu chất dinh dưỡng dâng lên từ độ sâu để thay 
thế nước ấm hơn ở bề mặt. Adam Ratner, phó giám đốc 
phụ trách bảo tồn tại Trung tâm động vật có vú biển cho 
biết: “Nhiệt độ nước hiện tại lạnh hơn bình thường. Điều 
này cung cấp một số thức ăn cần thiết cho các loài động vật 
như cá cơm, chim biển và động vật có vú 
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

SÖU TAÀM

NEW

750-2010/1578

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn baùn, 
tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. Parking thoûa 
maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, dining area roäng, ñoà 
duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø Karaoke 
nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì lyù do meät moûi 
quaù, caàn baùn gaáp.

South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu 

Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi 

Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ 

A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå 

caàu xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu 

Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi 

Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ 

A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå 

caàu xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                T.M

Jayess Mississippi

RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

Hồ 'kỳ lạ' nhất thế giới: Ở nơi lạnh 
nhất Nam Cực, dù âm 50 độ vẫn 
không thể đóng băng

Các nhà khoa học vẫn luôn băn khoăn rằng hồ 
Don Juan ở nơi lạnh và khô nhất của Nam 
Cực nhưng dù nhiệt độ xuống âm 50 độ C 

nước hồ vẫn không hề bị đóng băng.

Chưa bao giờ đóng băng dù nhiệt độ xuống âm 50

Dưới chân dãy núi Transantarctic (dãy núi đá nổi lên 
và kéo dài dọc Nam Cực) thuộc thung lũng khô McMurdo 
ở Nam Cực có 1 cái hồ rất kỳ lạ. Đó là hồ Don Juan. Hồ 
Don Juan được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1961. Tên 
của nó được đặt theo tên của các phi công lái trực thăng của 
đoàn thám hiểm là Donald Roe và John Hickey.

Dù là vào mùa đông, gần như mọi thứ ở Nam Cực đều 
đóng băng, ngoại trừ hồ Don Juan. Đặc biệt hơn nữa, trong 
điều kiện khô hạn của Nam Cực với lượng mưa hàng năm 
chỉ ở mức 50 mm, các nhà khoa học chưa thể xác định 
được rằng hồ Don Juan lấy nguồn cung cấp nước từ đâu.

Mặc dù hồ Don Juan có diện tích gấp đôi một bể bơi 
Olympic và sâu hơn 10 cm nhưng nó lại vô cùng nổi tiếng 
trên thế giới. Dù chỉ sâu hơn 10 cm như vậy, hồ Don Juan 
trông giống như 1 vũng nước chứa thứ chất lỏng màu trắng 

hơn là một cái hồ. Chính vì thế, các nhà khoa học của đại 
học Washington đã quyết định tới hồ Don Juan để xác định 
chính xác xem nước của nó có gì mà dù nhiệt độ xuống 
thấp mà vẫn không bị đóng băng.

Ronald Sletten, giáo sư của khoa Khoa học Trái đất 
thuộc Đại học Washington cho biết: “Hồ Don Juan vô 
cùng đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là hiểu rõ hơn về các 
thành phần có trong nước và nguồn nước của hồ”.

Sletten và nhóm của ông đã dành hẳn 6 tuần ở Nam 
Cực để nghiên cứu hồ Don Juan, dòng chảy của nó cũng 
như môi trường xung quanh hồ. Đối với nhóm khoa học, 
nghiên cứu này còn có ý nghĩa rất lớn để họ trong việc tìm 
hiểu về sự sống trên các hành tinh khác, đặc biệt là trên sao 
Hỏa. Bởi môi trường của thung lũng McMurdo ở Nam 
Cực có nhiều điểm tương đồng với sao Hỏa là lạnh, mặn và 
khô. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc 
gia (NSF), tổ chức này cũng quản lý Chương trình Nam 
Cực của Hoa Kỳ và NASA.

Theo kết quả nghiên cứu, hồ Don Juan là hồ siêu mặn 
với độ mặn vượt quá mức của nước đại dương (tức là vượt 
quá 3,5%). Theo giáo sư U.T.Hammer (1924), tác giả 
quyển sách Hệ sinh thái các hồ nước mặn trên thế giới, 
“quán quân mặn” của Trái đất thuộc về hồ Don Juan. Hồ 
Don Juan có độ mặn lên tới 47,4%, gần như gấp 1,5 lần so 
với Biển Chết và 13,5 lần so với đại dương. Do đó, dù nằm 
ở một trong những khu vực lạnh nhất ở Nam Cực, nó vẫn 
không bao giờ đóng băng dù nhiệt độ xuống thấp tới âm 50 
độ C.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hồ Don Juan có độ mặn 
lớn như vậy là bởi nó lấy muối từ các dòng nước ngầm 
dưới xuống chân của dãy Olympus và Asgrad. Ngoài ra nó 
còn nhận được khoáng chất được hòa tan từ các tảng đá 
ven hồ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu địa chất của đại học 
Brown cho thấy rằng hồ Don Juan lấy muối từ nước mưa 
chứ không phải từ nước ngầm.

Nguồn cung cấp từ hệ thống nước ngầm

Cũng theo nghiên cứu này, hồ Don Juan được cung 

cấp nước từ một hệ thống nước ngầm sâu. Theo tính toán 
của họ, mỗi 6 tháng, hệ thống nước ngầm bên dưới sẽ dâng 
lên cao và thoát lên mặt đất thành nước hồ Don Juan.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mô hình để tính toán 
xem làm thế nào mà hồ Don Juan có nước trong điều kiện 
khô hạn như vậy. Mô hình của nhóm nghiên cứu đã được 
dựng lên dựa theo 2 tình huống là: Một là nước được cung 
cấp thông qua hệ thống nước ngầm và hai là nó chảy xuống 
từ trên các dãy núi. Kết quả của thí nghiệm này đã cho thấy 
rằng nước chỉ có thể được cung cấp từ hệ thống nước ngầm 
bên dưới lòng đất.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng có nước 
trên bề mặt sao Hỏa. Điều này có nghĩa là có sự sống trên 
sao Hỏa và con người có thể định cư lâu dài trên đó. Kết 
hợp với báo cáo nghiên cứu về hồ Don Juan, các nhà địa 
chất vô cùng vui mừng bởi từ phát hiện ra cách hồ nước 
này hình thành, họ có thể xác định được nước trên sao Hỏa 
có nguồn gốc từ đâu.

Sự sống ở nơi mặn nhất Trái đất

Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Penn State đã phát 
hiện ra dấu vết của sự sống vi sinh trong hồ Don Juan. Họ 
đã tìm thấy dưới bề mặt nước các lớp hữu cơ mỏng với độ 
dày 2 - 5mm được tìm thấy ở phía Tây của hồ Don Juan. Cụ 
thể, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một quần xã vi sinh 
bao gồm các dạng dị dưỡng và sinh vật nhân sơ, nấm trong 
hồ.

Tuy nhiên, họ vẫn đang nghiên cứu xem liệu đó có 
phải là những vi sinh thực sự sinh sôi tại đây không, hay 
chỉ là các vi sinh vật từ nơi khác theo gió cuốn tới.

Corien Bakermans, nhà vi sinh vật học từ Đại học 
Penn State cho biết, hồ Don Juan được coi như một ví dụ 
về một nơi nào đó trên Trái Đất mà chúng ta cho là có tồn 
tại sự sống, nhưng lại không thể xác định được là có sự 
hiện diện đó hay không?”. ■
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781-2014/1582

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng nhoû 

$350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù theå ôû ñöôïc 

2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, Internet. Öu tieân: Nöõ 

ñoäc thaân, ít naáu aên.

Vui loøng Text/Voice : 

832-310-7699
_________________________________________________

765-2012/1580

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù share 

phoøng Master Bedroom $600. Raát toát cho 

hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 

Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët saáy. 

Khoâng ôû chung vôùi chuû.

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191 
_________________________________________________

747-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng, ôû Northwest gaàn chôï 

Thaéng Höng, Hong Kong 3, Taân Ñònh, caàn 

cho share, ñieàu kieän deã daøng.

Coù nhu caàu goïi Chò Nguyeät hoaëc Anh Ba: 

832-298-4523 

832-298-4534
_________________________________________________

740-2008/1576

CHO SHARE PHOØNG  

Phoøng master coù loái ñi rieâng, caùch Hong 

Kong 4 - 10 phuùt ñi boä, coù Wifi.

Xin goïi Nhaân: 

832-863-2748

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

789-2015/1583

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän nghi, 

giaù $400/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn Hong Kong 

4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806
_________________________________________________

744-2009/1577

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. Nhaø roäng, 

saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän nghi, 

roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân. Gaàn 

chôï Hong Kong 3, Thaéng Höng, Beltway 8 - 

Veteran Memorial.

Xin lieân laïc:

Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456

_________________________________________________

748-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch se. Khu 

Sang, yeân tónh, an ninh. Nhaø gaàn ñöôøng 

Addicks Clodine Rd & SH6. Öu tieân Nam, Nöõ 

ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân laïc Tuù Nguyeãn: 

832-762-0572 

(sau 3pm hoaëc nhaén tin)

_________________________________________________

725-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Hway6 & Clay dö phoøng cho thueâ. 

Bao ñieän, nöôùc, Internet. Coù maùy giaët, saáy. 

Khu yeân tónh, saïch seõ. 

Xin lieân laïc Coâ Baûy: 

832-768-8167
_________________________________________________

722-2007/1575

NEW

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû trong khu Beechnut Landing, goùc 

Synott and Beechnut. Coù phoøng cho thueâ 

giaønh cho giôùi Nöõ, tieän nghi ñaày ñuû. Coù 

nhaø beáp ñeå naáu aên, beân ngoaøi thoaùng 

maùt.

Xin lieân laïc Thuøy: 

832-768-4380
_________________________________________________

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, Myõ 

Hoa, coù phoøng cho share. Khu an ninh, bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
_________________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu vöïc an 

ninh, yeân tónh, lòch söï, an toaøn, nhaø 4 phoøng. 

Master raát to $600 & $350 & $400. Bao ñieän 

nöôùc, maùy giaët, maùy saáy, Internet. Cho 

share chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902

720-2007/1575

CHO SHARE PHOØNG  

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. Khu 

sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. Ñöôøng Neff 

& Redding (Khu Bellaire), ít naáu aên, 

$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 

669-285-8701

763-2012/1580

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch 

seõ, thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc 

chu ñaùo. Nhaø ôû Gessner & W.Airport, gaàn 

Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott:

Xin lieân laïc:

832-858-2379

‘Moät caùch ñeå taän duïng toái ña 

cuoäc soáng laø xem noù nhö moät 

cuoäc phieâu löu’ 

William Feather

Rao Vaët

NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù patio. 

Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & 

Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

NEW

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 bedroom, 2 

bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, saïch seõ, thoaùng maùt. 

Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, 

chôï HEB, Fiesta, Chôï Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát gaàn chôï 

Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. 

Patio sau vöôøn roäng raõi. Nhaø môùi sôn söõa 

saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Những bệnh lý nguy hiểm, có thể 
gây chết người do nắng nóng

ới nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, nhiều người Vphải nhập viện cấp cứu vì say nắng, sốc 
nhiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiệt độ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới 
khiến không ít người bị say nắng, sốc nhiệt. Tại Hàn Quốc, 
ca đầu tiên tử vong vì say nắng trong năm nay đã được ghi 
nhận.

Sau khi say nắng, người bệnh có những biểu hiện nhẹ 
ban đầu là tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp trống ngực, 
sau đó đến mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, chuột 
rút, cuối cùng là ngất, hôn mê, trụy tim và tử vong.

Nếu không được phát hiện kịp thời, nguy cơ tử vong 
của người bị say nắng, sốc nhiệt rất cao.

Đột quỵ (sốc nhiệt)
Đột quỵ vì say nắng là bệnh nghiêm trọng liên quan 

nhiệt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Mỹ (CDC), tình trạng này xảy ra khi cơ thể không thể 
kiểm soát nhiệt độ. Thân nhiệt tăng nhanh, cơ chế bài tiết 
mồ hôi bị rối loạn, cơ thể không thể hạ nhiệt.

Khi bị đột quỵ vì say nắng, thân nhiệt người bệnh sẽ 
tăng lên trong vòng 10-15 phút. Nó có thể gây tàn tật vĩnh 
viễn hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Đây là 
tai biến nặng nhất do nhiệt, tỷ lệ tử vong tương đương với 
đột quỵ do các nguyên nhân khác.

Theo Mayo Clinic, các dấu hiệu và triệu chứng của 
đột quỵ vì say nắng như: Thân nhiệt cao từ 40 độ C trở lên, 
bất ngờ xây xẩm mặt mày, lú lẫn, kích động, nói lắp, khó 
chịu, mê sảng, co giật, mê man sau khi đi từ ngoài trời nắng 
về; đổ mồ hôi, nôn, da ửng đỏ, thở gấp, đau tim, đau đầu…

Đột quỵ có thể xảy ra bất kỳ thời gian nào trong năm 
nhưng đỉnh điểm nhất là mùa hè, nhiệt độ tăng cao, trời oi 
bức. Một nghiên cứu từ Đại học Haifa (Israel) cho thấy cứ 
mỗi một độ C tăng lên, nguy cơ đột quỵ tăng thêm 10% 
trong 6 ngày.

Nguyên nhân gây đột quỵ khi trời nắng nóng là nhiệt 
độ tăng cao, cơ thể bài tiết nhiệt mồ hôi, gây mất nước. 
Điều này dẫn tới lưu thông máu kém, tăng huyết áp, tăng 
nguy cơ bị đột quỵ. Nắng nóng còn khiến hệ tuần hoàn, đặc 
biệt là tim hoạt động kém, kèm theo sự giãn mạch dễ dẫn 
đến thiếu máu nuôi não, đặc biệt ở người có tiền sử xơ vữa 
động mạch, cao huyết áp.

Theo CDC, khi phát hiện người bị đột quỵ vì say 

nắng, chúng ta nên gọi cấp cứu khẩn, đưa nạn nhân tới khu 
vực có bóng râm, mát mẻ, cởi bớt quần áo để thoát nhiệt; 
làm mát cơ thể bằng nước lạnh, đắp khăn ướt lên da, ngâm 
quần áo trong nước mát…

Kiệt sức
Kiệt sức do nhiệt là phản ứng của cơ thể khi mất quá 

nhiều nước và muối, thường là khi đổ mồ hôi quá nhiều. 
Kiệt sức vì nhiệt có nhiều khả năng ảnh hưởng đến người 
già, người bị huyết áp cao, người làm việc trong môi 
trường nắng nóng.

Người bệnh sẽ gặp triệu chứng đau đầu, buồn nôn, 
chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ, cáu gắt, khát nước, đổ nhiều 
mồ hôi, thân nhiệt cao, ít đi tiểu.

CDC khuyến cáo người bị kiệt sức vì nhiệt cần được 
đưa đến phòng khám, cấp cứu để được đánh giá và điều trị 
y tế. Ngoài ra, chúng ta nên đưa nạn nhân ra khỏi khu vực 
nắng nóng, nghỉ ngơi trong bóng mát, bổ sung gấp nước, 
cởi bỏ quần áo không cần thiết, bao gồm cả giày và tất; có 
thể làm mát cơ thể bằng khăn lạnh lau khắp người hoặc rửa 
mặt, đầu, cổ bằng nước lạnh; nhấp từng ngụm nước mát để 
tránh mất nước.

Tiêu cơ vân
Tiêu cơ vân (rhabdo) là bệnh lý liên quan đến sốc 

nhiệt và gắng sức kéo dài. Bệnh gây sự cố nhanh, đứt và 
chết cơ bất ngờ.

Khi các mô cơ chết đi, chất điện giải và protein sẽ 
được giải phóng vào máu, dẫn tới nhịp tim không đều, co 
giật và gây hại cho thận.

Triệu chứng của người bị tiêu cơ vân do sốc nhiệt là 
đau, chuột rút cơ, nước tiểu sẫm màu (thường có màu 
giống trà hoặc nước ngọt có ga), yếu, thiếu minh mẫn...

Bên cạnh đó, tiêu cơ vân có thể gặp do chấn thương 
hoặc chèn ép trong hội chứng vùi lấp sập hầm, sập nhà, ngã 
va đập từ độ cao, chèn ép do chấn thương dưới sức ép cao; 
do bệnh nhân phải nằm bất động kéo dài trong trạng thái 
hôn mê, an thần gây ngủ chủ động, đặc biệt dễ xảy ra với 
các bệnh nhân béo phì; do gắng sức quá mức trong tình 
trạng co giật, rung giật cơ do lạnh, ngộ độc, sảng rượu, 
tăng thân nhiệt ác tính, say nóng, say nắng...; nghiện rượu; 
do dùng thuốc như nhóm statin và fibrat, ong đốt, nhiễm 
khuẩn...

Nếu gặp người có triệu chứng bị tiêu cơ vân do sốc 
nhiệt, bạn nên dừng ngay việc đang làm, uống nhiều nước, 
tìm kiếm sự trợ giúp y tế và kiểm tra tiêu cơ vân.

Ngất

Ngất do nhiệt là tình trạng người bệnh đột ngột chóng 
mặt, quỵ ngã, xảy ra khi đứng quá lâu, bất ngờ đứng lên sau 
khi ngồi hoặc nằm. Những người dễ bị ngất do nhiệt 
thường là các trường hợp đi lại lâu trong nắng nóng, leo 
núi, di chuyển nhiều, tập quân sự... Nguyên nhân là họ bị 
tăng tiết mồ hôi, mất nhiều muối và nước nhưng không 
được bổ sung kịp thời. Khối lượng nước trong mạch máu 
sụt giảm, gây tụt huyết áp, giảm lưu lượng máu lên não khi 
đứng.

Ngất do nhiệt thường kèm theo các biểu hiện khác 
như lú lẫn, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, buồn nôn, nôn, 
tiêu chảy, tiểu ít, nước tiểu cô đặc...

Người bị ngất do nhiệt cần được sơ cứu ngay, đưa vào 
nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, nới rộng áo quần, bù nước 
muối khoáng. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm trong 30 
phút, nếu tình trạng ổn định thì không phải đi bệnh viện.

Chuột rút
Chuột rút do nóng thường ảnh hưởng những người lao 

động nặng, vận động viên tập luyện với cường độ cao. Đổ 
mồ hôi liên tục khiến họ cạn kiệt lượng muối trong cơ thể 
và giảm độ ẩm. Khi hoạt động nặng, các cơ phải làm việc 
liên tục với cường độ mạnh. Cơ thể bị mất nước, muối và 
các chất điện giải qua mồ hôi quá nhiều, gây ra tình trạng 
căng cơ.

Bệnh nhân sẽ bị chuột rút cơ, đau hoặc co thắt bụng, 
cánh tay, chân. Chuột rút nhiệt cũng có thể là một triệu 
chứng của kiệt sức vì nhiệt.

Để giải quyết tình trạng này, người bệnh nên uống 
thuốc giảm đau thông thường kết hợp nghỉ ngơi, di chuyển 
đến nơi thoáng mát, uống bù nước có muối khoáng bởi 
nước lọc không đáp ứng đủ nhu cầu mất muối, nước của cơ 
thể. Nước có muối khoáng gồm các dung dịch nước điện 
giải, nước chanh pha muối, đường... Sau khi nghỉ ngơi, bù 
nước các triệu chứng sẽ tự giảm dần và hồi phục hoàn toàn.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến chán ăn, 
không ăn được khiến cơ thể bệnh nhân bị thiếu dưỡng chất, 
sinh ra mệt mỏi và suy nhược, huyết áp không ổn định, dễ 
dàng bị say nắng, nóng hơn.

Nắng nóng cũng có thể gây mất ngủ, thiếu ngủ làm 
não bộ thiếu dưỡng khí. Điều này dễ gây đau đầu, thậm chí 
đau mỏi toàn thân, khiến cơ thể càng dễ tổn thương khi ra 
ngoài trời nắng hoặc ở trong môi trường nóng bức. Khi bị 
say nắng, nóng, người bệnh còn dễ bị hoa mắt, chóng mặt 
và mất thăng bằng, dễ bị chấn thương hơn do ngã khó kiểm 
soát. ■
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Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com
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Hạt chia uống kiểu này mỗi sáng 
là thứ omega-3 tự nhiên tốt nhất cải 
thiện tim mạch, hạ đường huyết, chị 
em còn được tăng sinh collagen, 
giảm cân nhanh

Hỗn hợp đồ uống này dùng vào mỗi sáng sẽ 
cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, 
có khả năng làm trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa sự 

lão hóa sớm của tế bào.
Hạt chia pha sữa tươi không đường uống mỗi sáng 

là viên omega-3 tự nhiên cực tốt cho sức khỏe
Điều này hoàn toàn có căn cứ. Nghiên cứu của y học 

hiện đại cho thấy, hạt chia có chứa nhiều selenium. Trong 1 
thìa cà phê hạt chia chứa khoảng 15,5mcg selenium, 
chiếm 22% lượng selenium cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Khoáng chất này là một chất chống oxy hóa giúp bảo 
vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Chưa kể, nó giúp cơ 
thể hấp thụ vitamin E tốt hơn nên khả năng chống lão hóa 
càng được nâng cao. Hàm lượng omega-3 trong hạt chia 
cũng thuộc hàng top cực tốt để cải thiện sức khỏe tim 
mạch...

Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên 
Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết thêm, sữa 
là một loại thuốc bổ, bồi dưỡng cơ thể nhờ những hoạt chất 
có lợi cho cơ thể.

Ảnh minh họa
Do đó, việc thêm sữa tươi không đường vào hỗn hợp 

hạt chia, theo lương y, sẽ giúp tăng cường năng lượng và 
trao đổi chất. Từ đó tăng cường hiệu quả giảm cân. Chưa 
kể, hàm lượng canxi dồi dào trong sữa rất có lợi để duy trì 
sức khỏe xương khớp. Thế nên, chuyên gia nhận định, hỗn 
hợp đồ uống này dùng vào mỗi sáng sẽ cung cấp nguồn 
chất chống oxy hóa dồi dào, có khả năng làm trẻ hóa tế 
bào, ngăn ngừa sự lão hóa sớm của tế bào.

Chị em dùng đều, đúng hàm lượng chắc chắn sẽ được 
hưởng lợi, trẻ lâu từ trong ra ngoài. Đây thực sự là viên 
omega-3 tự nhiên, chị em muốn bổ sung để người khỏe, trẻ 
lâu càng không nên bỏ qua.

Cụ thể, uống hạt chia pha sữa tươi không đường 
đem lại những tác dụng gì?

1. Phòng chống ung thư
Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa và dinh 

dưỡng dồi dào có nguồn gốc thực vật hoàn toàn. Vì vậy, nó 
có thể hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ 
thể.

Theo Healthline, các chất chống oxy hóa có trong hạt 
chia bao gồm axit chlorogenic, axit caffeic, myricetin, 
quercetin và kaempferol. Axit chlorogenic có thể giúp 
giảm huyết áp, trong khi axit caffeic có tác dụng chống 
viêm. Tất cả đều có tác dụng bảo vệ tim mạch, gan, phòng 
chống ung thư rất tốt.

2. Hỗ trợ giảm cân
Chất xơ và protein trong hạt chia rất có lợi cho người 

đang cố gắng giảm cân. 28g hạt chia cung cấp gần 10g chất 
xơ, chiếm 35% chất xơ tính theo trọng lượng.

Hầu hết chất xơ trong hạt chia là chất xơ hòa tan. Nó 
hấp thụ nước, trở thành dạng gel và nở ra trong dạ dày của 
bạn để làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy 
no sau bữa ăn.

Ngoài ra, protein trong hạt chia làm giảm sự thèm ăn, 
dẫn đến ăn ít hơn và giảm cân. Khi kết hợp với sữa tươi 
không đường, đồ uống thêm tăng cường protein, công 
cuộc giảm cân của bạn thêm hiệu quả.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Vì hạt chia có nhiều chất xơ và omega-3, tiêu thụ 

chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất 
xơ hòa tan, loại chủ yếu được tìm thấy trong hạt chia, có 
thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu.

Một số nghiên cứu trên người cho thấy bổ sung hạt 
chia làm giảm đáng kể huyết áp ở những người bị tăng 
huyết áp, hoặc huyết áp cao. Đây cũng là một yếu tố nguy 
cơ cao gây bệnh tim mạch.

4. Xương khớp dẻo dai, chắc khỏe
Hạt chia chứa nhiều canxi, phốt pho và magiê, rất 

quan trọng cho sức khỏe xương khớp. Chúng giúp duy trì 
mật độ khoáng chất tốt của xương, một chỉ số đánh giá sức 
mạnh của xương.

Ngoài ra, ALA trong hạt chia có thể đóng một vai trò 
trong sức khỏe của xương. Các nghiên cứu quan sát đã 
phát hiện ra rằng tiêu thụ chất dinh dưỡng này cũng có thể 
liên quan đến việc tăng mật độ khoáng chất của xương.

Chưa kể, sữa tươi không đường cũng có hàm lượng 
canxi cao. Khi uống cùng nhau chắc chắn sẽ là một loại đồ 
uống thuộc hàng top giúp xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai.

5. Ổn định đường huyết
Dùng hạt chia giúp điều chỉnh lượng đường trong 

máu do hàm lượng chất xơ và các hợp chất có lợi khác. 
Những người mắc bệnh tiểu đường có thể phải vật lộn với 
lượng đường trong máu cao. Mức đường huyết lúc đói cao 
liên tục có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số biến 
chứng, bao gồm cả bệnh tim.

Nghiên cứu trên động vật cho thấy, hạt chia có thể cải 
thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể giúp ổn định lượng 
đường trong máu sau bữa ăn.

Chưa kể, sữa tươi không đường được giới chuyên gia 
bình chọn là thức uống tốt nhất dành cho người tiểu đường 

nhờ khả năng hạ đường huyết tốt.
Khi kết hợp với nhau, đây sẽ là món đồ uống hạ đường 

huyết cực kỳ thích hợp cho người bệnh tiểu đường.
Lưu ý dùng hạt chia để cung cấp omega-3, chăm 

sóc sức khỏe
1. Có 5 đối tượng không nên dùng hạt chia
Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng dưới đây thì không 

nên ăn hạt chia:
- Người bị đột quỵ.
- Người bị huyết áp thấp.
- Người bị rối loạn tiêu hóa.
- Người bị dị ứng với bạc hà, hạt vừng, mù tạt.
- Bệnh nhân đã và đang sử dụng chất làm loãng máu.
2. Cẩn trọng dị ứng
Mặc dù hiếm gặp, nhưng dị ứng hạt chia vẫn xảy ra ở 

một số người. Các triệu chứng cần chú ý bao gồm nôn 
mửa, tiêu chảy và ngứa lưỡi hoặc môi. Dị ứng nghiêm 
trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ. Do đó, nếu bạn thấy có 
những biểu hiện trên sau khi dùng hạt chia thì nên dừng lại 
và chia sẻ với bác sĩ của mình để nhận được tư vấn tốt nhất.

3. Bệnh nhân đang dùng thuốc cần hỏi bác sĩ nếu 
muốn sử dụng hạt chia làm đồ uống

Hạt chia giúp giảm huyết áp cao, giảm lượng đường 
trong máu. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu 
đường hoặc tăng huyết áp, ăn hạt chia một cách tùy tiện có 
thể khiến lượng đường trong máu và huyết áp giảm 
nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến các biến chứng sức khỏe 
khác.

Tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ liều lượng dùng hạt 
chia trong khi đang dùng loại thuốc trị cao huyết áp hoặc 
tiểu đường. ■

Tại sao ngọn lửa cháy lâu nhất thế 
giới có thể cháy 5.500 năm?

Lửa ược hình thành từ 3 yếu tố chính: nhiên đ
liệu, oxy và nguồn nhiệt. Dựa trên lý thuyết 
này, Tina Bell - phó giáo sư về lửa tại ại học Đ

Sydney (Australia) cho biết nếu ba iều này không bao giờ đ
cạn kiệt thì một ì vĩnh viễn. Hội tụ  đám cháy có thể duy tr
đủ 3 yếu tố trên đ đặc biệt nằm bên dưới ã khiến ngọn lửa 
núi Wingen - New South Wales trở thành ngọn lửa cháy 
lâu nhất thế giới, với số tuổi kỷ lục ược ước tính ít nhất là đ
5.500 n m.ă

Được biết, ngọn lửa này được các nhà nghiên cứu 
nghi ngờ bắt nguồn từ những tia sét đánh vào khu vực mỏ 
than. Với điều kiện thuận lợi như vậy, mỗi năm ngọn lửa 
lại ăn m Đến hiện tại, ngọn lửa òn vào mỏ khoảng 1 mét. 
được ước tính nằm khoảng 30 mét dưới l đất và chưa òng 
có dấu hiệu dừng  Theo một nghiên cứu n m 2009 do  lại. ă
Cơ quan Khảo sát ịa chất Hoa Kỳ công bố, những ngọn Đ
lửa không thể kiểm soát như thế này giải phóng một lượng 
lớn các chất ộc hại, gây ô nhiễm không khí và tiêu tốn tới đ
1 tỷ USD ể khắc phục. ■  đ
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Đào Trắng Xà Lách Tỏi Lột Sẳn Táo Envy

Bông Cải Trắng Đào Đỏ Nho Không Hạt Khoai Lang

Kiwi Vàng Nấm Bào Ngư Nước Lê Cải Lùn

Bò Ướp Sẳn Ba Rọi Đông Lạnh Cắt Lát Thịt Bò Tươi

Đùi Gà TươiGà Ướp SẳnThịt Heo Tươi Cơm Hộp Gạo Lức Rong Biển Bánh Bít Qui

Lươn Ướp Sẳn Cá Hồi Tươi Cắt Lát Cá Chình Đông Lạnh Ướp Sẳn

Cá Hố Đông Lạnh Tôm Nguyên Đầu
Chả Cá Đủ Loại

Gạo Thương Hạng 3LB Sữa Hộp Hạt Dẽ Rang Không Vỏ

Gạo Thơm Hiệu Ông Phật Tương Ớt Chin-Su Nước Mắm 3 Con Cua Dấm Đỏ

Snack Bắp Nhiều Hương Vị
Kem Cây Bo Ba Trứng Gà Mật Ong

Nước Tương Knorr Ca Phê Đen Lon Múi Sầu Riêng Không Hạt Hạt Hướng Dương

Dép Đi Trong Nhà Nam/Nữ
Nón Nữ

Dép Cót Đi Trong Nhà

Miếng Che Chơi Golf
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