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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  
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Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

NHÀN NGUYỄN

745-2009/1577

Quality Work with 
20 Years Experience

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.

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

736-2008/1576

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

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574
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Liên hợp quốc cáo buộc 
Houthi cản trở các hoạt động 
cứu trợ nhân đạo tại Yemen

(VN+) - Báo cáo của Văn phòng Điều phối 
các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho hay 
khoảng 90% trường hợp nhân viên cứu trợ bị hạn 
chế tiếp cận đã được ghi nhận tại các khu vực do 
Houthi kiểm soát trong quý 2.

Truyền thông Trung Đông ngày 12/8 dẫn báo 
cáo mới công bố của Văn phòng Điều phối các vấn 
đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, 
lực lượng Houthi tại Yemen đã cản trở hầu hết các 
hoạt động cứu trợ nhận đạo tại những khu vực do 
lực lượng này kiểm soát trong 3 tháng qua.

Các tay súng Houthi trên đường phố thủ đô 
Sanaa, Yemen

Houthi đã áp đặt các hạn chế liên quan đến 
“hoạt động di chuyển bên trong và bên ngoài 
Yemen”, ảnh hưởng đến việc di chuyển của tất cả 
các nhân viên cứu trợ người Yemen.

Báo cáo nhấn mạnh rằng những hạn chế do 
Houthi áp đặt đối với hoạt động di chuyển của các 
nhân viên cứu trợ vẫn là thách thức đối với Liên 
hợp quốc.

Theo OCHA, các đối tác cứu trợ nhân đạo của 
Liên hợp quốc đã báo cáo 532 sự cố tiếp cận tại 88 
huyện thuộc 18 tỉnh trên khắp Yemen, ảnh hưởng 
đến 5,5 triệu người trong quý 2 năm nay.

Trong những năm qua, nhiều nhóm nhân 
quyền cáo buộc Houthi đe dọa các nhân viên cứu 
trợ nhân đạo, bắt cóc dân thường, đánh bom phá 
hủy nhà cửa và tra tấn tù nhân, khiến hàng nghìn 
gia đình phải sơ tán để lánh nạn.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng 
do Liên hợp quốc làm trung gian, vốn có hiệu lực từ 
ngày 2/4 và được gia hạn 2 lần đến ngày 2/10, đã 
mang lại bầu không khí hòa bình đáng kể cho 
người dân Yemen sau 7 năm xung đột khốc liệt, 
nhưng tình trạng các con đường bị phong tỏa vẫn là 
thách thức lớn đối với các hoạt động cứu trợ nhân 
đạo tại Yemen.

Liên minh châu Phi lên án 
các cuộc biểu tình bạo lực ở 
Sierra Leone

(VN+) - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi 
kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế hơn nữa 
và tham gia đối thoại mang tính xây dựng trong 
khuôn khổ của tiến trình dân chủ để duy trì ổn định 

ở Sierra Leone.
Ngày 12/8, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu 

Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã lên án các 
hành động biểu tình bạo lực gần đây ở Sierra 
Leone.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố 
của AU đưa ra cuối ngày 12/8 nêu rõ Chủ tịch 
Mahamat bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc biểu 
tình bạo lực ở Sierra Leone trong ngày 10/8, dẫn 
đến thiệt hại về người và tài sản.

Ông Mahamat kêu gọi tất cả các bên liên quan 
kiềm chế hơn nữa và tham gia đối thoại mang tính 
xây dựng trong khuôn khổ của tiến trình dân chủ để 
duy trì sự ổn định mà Sierra Leone đã có được kể từ 
khi kết thúc cuộc nội chiến năm 2002.

Chủ tịch Ủy ban AU cũng tái khẳng định cam 
kết của cơ quan này trong việc đồng hành cùng 
chính phủ và người dân Sierra Leone khôi phục 
trạng thái bình thường.

Trước đó, hàng nghìn người Sierra Leon đã 
xuống đường biểu tình ở thủ đô Freetown và một 
số vùng khác để yêu cầu chính phủ phải giải quyết 
những khó khăn kinh tế và chi phí sinh hoạt tăng 
cao.

Người biểu tình chống chính phủ ở Sierra 
Leone ngày 10/8

Biểu tình đã khiến nhiều hoạt động kinh doanh 
bị gián đoạn do các cửa hàng phải đóng cửa và 
buộc Phó Tổng thống Mohamed Juldeh Jalloh phải 
ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc. Ngoài ra, 
Chính phủ Sierra Leone cũng đã kêu gọi quân đội 
phối hợp cùng cảnh sát giúp ổn định lại trật tự.

Theo thông báo từ cảnh sát Sierra Leone, ít 
nhất đã có 4 cảnh sát thiệt mạng trong cuộc biểu 
tình hôm 11/8, trong khi 113 người biểu tình đã bị 
bắt giữ.

Tàu chở dầu Iran bắt đầu 
bơm lại lượng dầu bị Mỹ tịch thu 
ở Hy Lạp

(VN+) - Ngày 12/8, các nguồn thạo tin cho 
biết một tàu chở dầu treo cờ Iran đang bơm lại 
lượng dầu bị Mỹ tịch thu hồi đầu năm nay, sau khi 
nhà chức trách Hy Lạp đồng ý trao trả tàu này.

Theo các nguồn tin, tàu Pegas bắt đầu bơm 
dầu trở lại trong ngày 12/8 và dự kiến hoàn thành 
trong vài ngày tới. Hiện Chính phủ Iran chưa đưa ra 
bình luận về thông tin này.

Tháng Tư vừa qua, cơ quan chức năng Hy Lạp 
đã thu giữ tàu Pegas treo cờ Iran ở gần bờ biển của 

đảo Evia, miền Nam Hy Lạp, và bắt giữ 19 thủy thủ 
người Nga trên tàu.

Việc bắt giữ được thông báo là nhằm thực hiện 
các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) 
chống Nga. Tuy nhiên, sau đó tàu đã được trả tự do 
vì nhầm lẫn về các lệnh trừng phạt áp dụng với chủ 
sở hữu tàu. Tàu trên được đặt tên lại là Lana từ ngày 
1/3 và treo cờ Iran từ ngày 1/5. Tàu vẫn ở vùng biển 
gần Hy Lạp kể từ thời điểm đó. Trước đó, tàu treo 
cờ của Nga.

Ngày 27/5, Iran đã triệu Đại sứ của Thụy Sĩ, 
vốn đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Tehran, để phản 
đối việc Mỹ tịch thu lô hàng dầu mỏ của Iran trên 
tàu Pegas.

Tàu chở dầu Pegas neo ở vùng biển ngoài khơi 
đảo Evia, Hy Lạp

Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi ngay lập tức thả 
tàu và lô hàng trên, đồng thời “bày tỏ quan ngại về 
việc Chính phủ Mỹ tiếp tục vi phạm luật quốc tế và 
các hiệp ước hàng hải quốc tế”.

Nga và Kazakhstan thảo luận 
về hợp tác quân sự và công 
nghệ

(VN+) - Nga và Kazakhstan đã hội đàm tại thủ 
đô Nur-Sultan của Kazakhstan, trong đó thảo luận 
chi tiết về hiện trạng và triển vọng phát triển hợp 
tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.

Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 
Thứ trưởng Quốc phòng nước này, ông Alexander 
Fomin, và người đồng cấp Kazakhstan Sultan 
Kamaletdinov đã thảo luận về hợp tác song 
phương trong lĩnh vực quân sự và công nghệ.

Thông báo của bộ cho biết hai quan chức Nga 
và Kazakhstan đã hội đàm tại thủ đô Nur-Sultan 
của Kazakhstan, trong đó thảo luận chi tiết về hiện 
trạng và triển vọng phát triển hợp tác quân sự và kỹ 
thuật quân sự song phương cũng như các vấn đề an 
ninh ở Trung Á.

Nga và Kazakhstan hợp tác chặt chẽ trong lĩnh 
vực an ninh.

Cả hai nước đều là thành viên Tổ chức Hiệp 
ước an ninh tập thể (CSTO), cùng với Armenia, 
Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Các lực lượng vũ trang của Nga và 
Kazakhstan thường xuyên tiến hành các cuộc tập 
trận và chiến dịch quân sự chung trong khuôn khổ 
CSTO./.
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng

738-2008/1576

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508

Phone: 281-241-7067
Website: ww.mathchem.com

Email: mathchemsolutions@gmail.com
8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

Ø Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc.

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Auto Home Insurance

v Commercial Insurance

v Annuities, 401k Rollover

v Travel Insurance

v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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Liên hợp quốc  chỉ định đại 

diện Sudan điều phối Sáng kiến 
Ngũ cốc Biển Đen

(VN+) - Ông Amir Mahmoud Abdulla người 
Sudan được bổ nhiệm là Điều phối viên của Liên 
hợp quốc tại Trung tâm điều phối chung (JCC) đối 
với Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Tổng thư ký Antonio Guterres ngày 12/8 
thông báo ông đã bổ nhiệm ông Amir Mahmoud 
Abdulla người Sudan là Điều phối viên của Liên 
hợp quốc tại Trung tâm điều phối chung (JCC) đối 
với Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen - thỏa thuận xuất 
khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 
vừa qua dưới sự bảo lãnh của Liên hợp quốc và Thổ 
Nhĩ Kỳ.

Ông Abdulla sẽ thay thế ông Frederick 
Kenney người Mỹ thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế 
(IMO) tạm thời giữ cương vị này sau khi thỏa 
thuận trên được ký kết. 

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi qua Eo biển 
Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3/8/2022

Ông Abdulla đã có hơn 30 kinh nghiệm trong 
các lĩnh vực quản lý và ứng phó với tình hình nhân 
đạo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) 
cũng như thành thạo và am hiểu về các hoạt động 
khẩn cấp, chuỗi cung ứng và an ninh.

Từ năm 2009 đến tháng 6/2022, ông giữ chức 
vụ Phó Giám đốc điều hành WFP, giám sát hoạt 
động nhân đạo của tổ chức này trên toàn cầu.

Ngày 22/7 vừa qua, tại Istanbul, Nga và 
Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên hợp 
quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung 
cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu.

Theo hãng thông tấn TASS, Nga và Liên hợp 
quốc đã ký một biên bản ghi nhớ, theo đó Liên hợp 
quốc thúc đẩy dỡ bỏ các biện pháp hạn chế áp đặt 
với Nga khiến xuất khẩu nông sản và phân bón của 
nước này bị cản trở.

Một văn kiện khác quy định cơ chế xuất khẩu 
ngũ cốc từ các cảng do Ukraine kiểm soát bên bờ 
Biển Đen.

Trong khi đó, một thỏa thuận giữa Nga, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc quy định việc 
thành lập một trung tâm phối hợp 4 bên để giám sát 
các tàu chở ngũ cốc.

Trong khuôn khổ các thỏa thuận trên, ngày 
27/7, JCC đã được thành lập tại Istanbul, với các 
đại diện của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên 
hợp quốc.

Theo sáng kiến trên, 14 tàu chở ngũ cốc đã rời 
các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen tính đến 

ngày 12/8.

Iran có thể chấp nhận đề xuất 
mới của EU về khôi phục 
JCPOA

(VN+) - Quan chức ngoại giao cấp cao của 
Iran cho biết những đề xuất của EU có thể chấp 
nhận được nếu đáp ứng những yêu cầu của Iran về 
các vấn đề trừng phạt và sự bảo đảm của Mỹ đối với 
JCPOA.

Ngày 12/8, hãng thông tấn IRNA dẫn lời một 
quan chức ngoại giao cấp cao của Iran cho biết văn 
bản dự thảo “cuối cùng” do Liên minh châu Âu 
(EU) đề xuất nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký 
năm 2015 có tên gọi Kế hoạch hành động chung 
toàn diện (JCPOA) có thể chấp nhận được nếu đáp 
ứng được những yêu cầu chính của Tehran. 

Theo nguồn tin trên, Tehran đang xem xét đề 
xuất trên của EU. Quan chức này cho biết thêm 
những đề xuất đó có thể chấp nhận được nếu đáp 
ứng những yêu cầu của Iran về các vấn đề trừng 
phạt và sự bảo đảm của Mỹ đối với JCPOA.

Iran muốn có được sự bảo đảm từ Mỹ rằng 
không một tổng thống tương lai nào của Mỹ sẽ lại 
rút khỏi JCPOA nếu thỏa thuận này được khôi 
phục.

Hồi năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó Donald 
Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các 
biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Ali 
Bagheri Kani (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên 
Liên minh châu Âu (EU) về điều phối các cuộc 
thảo luận khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, ông 
Enrique Mora tại Palais Coburg, Vienna (Áo)

Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden không thể 
đưa ra sự bảo đảm chắc chắn như vậy vì JCPOA là 
một thỏa thuận mang tính chính trị hơn là một hiệp 
ước có ràng buộc pháp lý. 

Trước đó, ngày 8/8, Đại diện cấp cao EU về 
chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, 
người từng đảm nhận vai trò điều phối các cuộc 
đàm phán, cho biết văn bản dự thảo dài 25 trang đã 
được đệ trình để các nước có liên quan đưa ra quyết 
định.

Mỹ sau đó tuyên bố sẵn sàng “nhanh chóng ký 
kết một thỏa thuận” để khôi phục JCPOA trên cơ 
sở các đề xuất do EU đưa ra.

Giới chức Iran cũng cho biết nước này sẽ 
thông báo cho EU quan điểm của Tehran sau các 
cuộc tham vấn trong nước. 

Hôm 9/8 vừa qua, người phát ngôn về chính 
sách đối ngoại của EU, ông Peter Stano, cho biết 

EU hy vọng Tehran và Washington sẽ nhanh chóng 
phản hồi về văn bản dự thảo nói trên để khôi phục 
JCPOA.

Venezuela và Colombia nối 
lại quan hệ ngoại giao sau 3 
năm căng thẳng

(VN+) - Tổng thống Venezuela đã bổ nhiệm 
cựu Ngoại trưởng Felix Plasencia làm Đại sứ tại 
Colombia. Tổng thống Colombia bổ nhiệm cựu 
Nghị sĩ Armando Benedetti làm Đại sứ Colombia 
tại Caracas.

Ngày 11/8, Venezuela và Colombia đã bổ 
nhiệm các đại sứ mới tại thủ đô của nhau, động thái 
hướng tới nối lại quan hệ hai nước sau hơn 3 năm 
căng thẳng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bổ 
nhiệm cựu Ngoại trưởng Felix Plasencia làm Đại 
sứ Venezuela tại Colombia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Ông Maduro cũng giao trách nhiệm cho Phó 

Tổng thống Delcy Rodriguez phụ trách xây dựng 
kế hoạch mở lại các cửa khẩu biên giới giữa 
Venezuela và Colombia, cũng như thúc đẩy đầu tư, 
thương mại giữa 2 nước láng giềng.

Về mình mình, tân Tổng thống Colombia 
Gustavo Petro bổ nhiệm cựu Nghị sĩ Armando 
Benedetti làm Đại sứ Colombia tại Caracas.

Trước đó, trong lễ nhậm chức của mình, ông 
Petro đã bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ ngoại 
giao với nước láng giềng Venezuela.

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với 
Colombia hồi đầu năm 2019, trong bối cảnh chính 
quyền của Tổng thống Ivan Duque công khai ủng 
hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido khi nhân 
vật này tự xưng là “Tổng thống lâm thời” 
Venezuela.

Caracas cũng cáo buộc Bogota hỗ trợ cho các 
chiến dịch gây bất ổn của phe đối lập Venezuela.

Tháng trước, Ngoại trưởng Venezuela Carlos 
Faria và Ngoại trưởng được đề cử trong chính 
quyền mới của Colombia Álvaro Leyva Duráb đã 
có cuộc gặp chính thức, qua đó thể hiện thiện chí 
bình thường hóa quan hệ hai nước.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các bước bình 
thường hóa quan hệ song phương, cũng như bổ 
nhiệm đại sứ cùng các cán bộ ngoại giao và lãnh sự 
tại mỗi nước.
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Dầu Argan: Vũ khí bí mật cho 
vẻ đẹp hoàn mỹ và các bệnh về 
da

Dầu argan được biết đến nhiều trong 
việc giải quyết các vấn đề về tóc và 
thúc đẩy sự phát triển của tóc. Tuy 

nhiên, bạn có biết rằng nó cũng có thể giải quyết 
các vấn đề về da của bạn không? Dầu dưỡng này 
đặc biệt nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, và cũng có thể 
được sử dụng cho mục đích chăm sóc da. 

Dầu Argan có tác dụng gì đối với da mặt 
Dầu argan lấy từ nhân của cây argan, có nguồn 

gốc từ Ma-rốc. Nó có đặc tính dưỡng ẩm ấn tượng 
và đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp nó có 
hiệu quả cao trong việc điều trị các vấn đề về tóc và 
da. Dầu argan được bán rộng rãi dưới dạng dầu 
nguyên chất và được sử dụng trong nhiều sản phẩm 
mỹ phẩm để sử dụng tại chỗ. Bạn cũng có thể tiêu 
thụ dầu argan ở dạng viên nang bổ sung.

Dầu argan nhẹ trên da và phù hợp với mọi loại 
da. Nó chứa nhiều axit béo omega, axit linoleic và 
vitamin E giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn từ sâu 
bên trong. Nó hoạt động như một hàng rào bảo vệ 
làn da của bạn chống lại các mảng khô và các dấu 
hiệu lão hóa.

1. Là một loại kem dưỡng ẩm cho da
Bạn có thể mua dầu argan nguyên chất trên thị 

trường. Sử dụng hai đến ba giọt dầu và xoa bóp 
khuôn mặt của bạn với nó trong 2-3 phút. Bạn có 
thể thực hiện vào buổi sáng trước khi bắt đầu ngày 
mới hoặc có thể thoa vào buổi tối. Rửa sạch mặt sau 
15 phút thoa.

2. Dùng nó như một Toner
Dầu argan cũng có thể được sử dụng với toner 

thông thường của bạn. Trộn toner của bạn và 2 giọt 
dầu argan. Sử dụng một miếng bông, chấm nó lên 
khắp khuôn mặt của bạn. Để nó trong 10 đến 15 
phút trước khi áp dụng bất kỳ sản phẩm nào khác.

3. Tẩy tế bào chết
Dầu argan là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt 

vời. Bạn có thể trộn 2 đến 3 giọt dầu với một ít 
đường và nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên mặt. Sau 
khi tẩy tế bào chết xong, hãy rửa sạch mặt bằng 
nước ấm.

4. Như một loại huyết thanh
Trộn một vài giọt dầu argan vào huyết thanh 

của bạn và để da của bạn hấp thụ huyết thanh một 
lúc. Sau đó, tiếp tục với phần còn lại của quy trình 

chăm sóc da của bạn.
Lợi ích của dầu Argan đối với da mặt là gì?
1. Dưỡng ẩm cho da
Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng dầu argan 

được sử dụng rộng rãi như một loại kem dưỡng ẩm. 
Hầu hết các loại xà phòng, kem dưỡng ẩm thường 
có chứa dầu argan. Bạn có thể sử dụng dầu trực tiếp 
trên da với mục đích dưỡng ẩm. Dầu argan phần 
lớn được bán dưới dạng viên nang bổ sung để uống. 
Ngoài ra, nó dễ dàng hấp thụ vào da. Vì vậy, bạn có 
thể sử dụng nó vào cả buổi tối và buổi sáng.

2. Giảm mụn
Nguyên nhân chính khiến da nổi mụn là do 

dầu nhờn tiết ra quá nhiều. Dầu argan được biết là 
có đặc tính điều tiết bã nhờn giúp kiểm soát mụn 
trứng cá. Đây là lý do tại sao hầu hết các loại kem 
kiểm soát mụn đều có dầu argan làm thành phần 
chính. Dầu argan thúc đẩy tái tạo tế bào và điều 
chỉnh sản xuất bã nhờn, giúp kiểm soát mụn trứng 
cá. Dầu argan cũng dưỡng ẩm sâu cho làn da của 
bạn. Dầu argan không chỉ làm giảm mụn mà còn 
làm mịn cấu trúc da của bạn. Sử dụng dầu argan ít 
nhất hai lần một tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

3. Chống lại bệnh viêm da dị ứng
Viêm da dị ứng là một tình trạng da đáng lo 

ngại khiến da bạn ngứa và bong tróc. Các nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng dầu argan có khả năng điều trị 
các triệu chứng viêm da dị ứng. Vì dầu argan có 
vitamin E và các đặc tính chống viêm nên giúp 
chữa lành các vết ngứa, mẩn đỏ và kích ứng da. 
Một nghiên cứu về vitamin E trong da liễu chỉ ra 
rằng vitamin E được sử dụng để điều trị bệnh nhân 
viêm da.

4. Chất chống lão hóa
Dầu argan có đặc tính chống lão hóa. Nếu 

được sử dụng liên tục, nó có thể làm giảm nếp 
nhăn, vết chân chim và các đốm đồi mồi. Nó thúc 
đẩy tốc độ tái tạo da và tăng độ đàn hồi của da. 
Ngoài ra, tính chất dưỡng ẩm cao giúp làn da của 
bạn mềm mại và căng mọng hơn. Các chuyên gia 
cho rằng kết hợp sử dụng dầu argan dạng uống và 
bôi ngoài da có lợi để giảm các dấu hiệu lão hóa.

5. Kiểm soát cân bằng dầu
Da dầu không còn xa lạ với hầu hết các bạn. 

Rất nhiều người gặp phải tình trạng da quá nhờn, 
dẫn đến nhiều vấn đề về da. Rất may, dầu argan có 
khả năng giảm bã nhờn giúp kiểm soát lượng bã 
nhờn tiết ra. Bốn tuần áp dụng nó có thể duy trì sự 
cân bằng dầu trên da của bạn.

6. Ngăn ngừa các vết rạn da
Mặc dù rạn da rất phổ biến trong và sau khi 

mang thai, nhưng bất kỳ ai cũng có thể gặp phải 
tình trạng này vào bất kỳ thời điểm nào trong đời. 
Trong khi giảm hoặc tăng cân, mọi người sẽ bị rạn 
da ở nhiều nơi trên cơ thể. Đùi, bụng dưới và ngực 
là những bộ phận cơ thể thường bị ảnh hưởng. Một 
nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng kem chống rạn da 
dạng nước trong dầu có chứa dầu argan giúp tăng 
cường độ đàn hồi của da và giảm vết rạn da.

7. Chữa lành vết thương
Dầu argan là một nguồn cung cấp chất chống 

oxy hóa và vitamin E. Đây là một sự kết hợp tuyệt 
vời khi điều trị vết thương và vết cắt. Uống bổ sung 
dầu argan thường xuyên có thể giúp bạn chữa lành 
vết thương nhanh hơn.

8. Điều trị nhiễm trùng da
Dầu này có các nguồn chống vi khuẩn và diệt 

nấm giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng da khác 
nhau. Đương nhiên, sử dụng nó cho da có thể bảo 
vệ da khỏi nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và 
nấm.

9. Bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời
Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy dầu argan 

được sử dụng để điều trị tổn thương do ánh nắng 
mặt trời sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo 
dài. Là người gốc Ma-rốc, loại dầu này được phụ 
nữ Ma-rốc rất ưa chuộng. Dữ liệu giai thoại cho 
thấy phụ nữ Ma-rốc sử dụng dầu argan để bảo vệ da 
khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời thường xuyên.

10. Điều trị một số tình trạng da
Đặc tính chữa lành rộng rãi khiến dầu argan 

trở thành một thành phần tuyệt vời cho nhiều tình 
trạng da. Ngoài ra, nó có đặc tính chống vi khuẩn 
và chống viêm. Nó có hiệu quả trong việc điều trị 
các triệu chứng của tình trạng da như bệnh vẩy nến 
và bệnh rosacea.

Dầu Argan nào tốt nhất cho da mặt?
Hãy sử dụng dầu argan ép lạnh nguyên chất 

khi sử dụng chăm sóc da. Dầu tự nhiên và hữu cơ là 
lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn. Tránh mua các 
sản phẩm có thêm chất bảo quản, nước hoa và hóa 
chất. Ngoài ra, hãy nhớ rằng dầu sẽ đắt tiền, vì 
phương pháp chiết xuất của nó là một phương pháp 
tốn nhiều công sức. Nếu bạn đang mua dầu với giá 
rất rẻ, bạn có thể cần phải xác minh tính xác thực 
của sản phẩm.

Tác dụng phụ của dầu argan
Hầu hết mọi người đều có thể dùng được dầu 

argan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất 
hiếm, một số người đã phàn nàn về các tác dụng 
phụ nhẹ như kích ứng da và phát ban.

Những người bị dị ứng với các loại hạt có thể 
bị phản ứng dị ứng với dầu argan. Dầu argan có 
nguồn gốc lành mạnh nhưng nó vẫn có thể làm 
trầm trọng thêm các phản ứng dị ứng đối với những 
người bị dị ứng với quả hạch. Tiến hành một thử 
nghiệm nhỏ trên da trước để tránh những tác dụng 
phụ như vậy.

Uống bổ sung dầu argan có thể gây ra các vấn 
đề tiêu hóa nhẹ và buồn nôn. Bạn cũng có thể bị đầy 
hơi, chán ăn, phát ban trên da và nổi mụn, vì vậy 
hãy chú ý nếu cơ thể kích ứng với dầu nhé.

Dầu argan đã được sử dụng để chăm sóc tóc và 
chăm sóc da từ bao đời nay.  Nhưng đừng chỉ dựa 
vào dầu argan để điều trị các tình trạng da nghiêm 
trọng như bệnh vẩy nến hoặc bệnh rosacea. Bạn 
nên nói chuyện với bác sĩ da liễu để được điều trị 
thích hợp. Bạn có thể sử dụng dầu argan cùng với 
thuốc nếu bác sĩ chấp thuận. ■
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Bảy bước hiệu quả để ba mẹ 
có thể khuyến khích tính trung 
thực và chấm dứt thói nói dối ở 
con trẻ

Nghiên cứu cho thấy rằng nói dối phổ 
biến ở độ tuổi từ 4 đến 17, và đến 7 
tuổi, trẻ em có thể nói dối tốt đến mức 

cha mẹ thậm chí không thể nói rằng chúng không 
trung thực. Nhưng sau 17 tuổi, nói dối giảm đi, vì 
vậy nó không nhất thiết là một vấn đề sẽ theo con 
cái chúng ta đến tuổi trưởng thành.

Nói dối không phải lúc nào cũng được thực 
hiện với những động cơ thầm kín. Theo nghiên cứu 
của Kang Lee, giáo sư Đại học Toronto và Giám 
đốc Viện Nghiên cứu Trẻ em, khi trẻ bắt đầu nói 
dối, đó chỉ đơn giản là một cột mốc phát triển mới.

Sự thay đổi này báo hiệu những thay đổi trong 
cách con bạn sắp xếp thông tin. Đó là một bước 
bình thường, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về 
việc con mình trở thành kẻ nói dối như bệnh lý.

Nghiên cứu cho thấy rằng nói dối phổ biến ở 
độ tuổi từ 4 đến 17, và đến 7 tuổi, trẻ em có thể nói 
dối tốt đến mức cha mẹ thậm chí không thể nói rằng 
chúng không trung thực. Nhưng sau 17 tuổi, nói 
dối giảm đi, vì vậy nó không nhất thiết là một vấn 
đề sẽ theo con cái chúng ta đến tuổi trưởng thành.

Ảnh minh họa
Điều đó nói lên rằng, nhiều khi trẻ em có lý do 

chính đáng để trẻ thực hiện việc không trung thực 
chẳng hạn như chúng muốn tránh bị trừng phạt, 
tránh làm cha mẹ thất vọng hoặc một kết cục khó 
chịu.

Thật khó để một đứa trẻ nói sự thật khi chúng 
biết sẽ gặp kết quả xấu. Con bạn cũng không muốn 
làm bạn thất vọng. Vì vậy, con có thể phàn nàn về 
một lựa chọn kém cỏi mà con đã đưa ra hoặc bịa ra 
những câu chuyện lố bịch để gây ấn tượng với bạn. 
Theo lẽ tự nhiên, khi con chúng ta nói dối một cách 
trắng trợn, chúng ta muốn trừng phạt chúng để đảm 
bảo điều đó không xảy ra nữa. Thật không may, đó 
chính xác là những gì sẽ xảy ra khi ba mẹ chọn cách 
trừng phạt bọn trẻ vì tội nói dối, chúng sẽ tiếp tục 
làm điều đó với hy vọng tránh được bất kỳ hình 
phạt nào trong tương lai.

Vì vậy, nếu chúng ta không thể trừng phạt 

hay kỷ luật con, làm thế nào để ngăn chặn 
những lời nói dối?

Hãy ghi nhớ những lý do khiến trẻ nói dối, 
chúng ta có thể tạo ra một môi trường để chúng 
cảm thấy an toàn khi nói sự thật. Bảy mẹo sau đây 
có thể giúp bạn biến ngôi nhà của mình thành một 
nơi trung thực hơn.

1. Phụ huynh nên giữ bình tĩnh 
Quan sát cách con bạn phản ứng với những 

hành vi sai trái và sai lầm trong nhà, cho dù đó là 
nước trái cây đổ trên thảm hay những công việc 
chưa hoàn thành. Nếu con bạn lo lắng về việc bị la 
mắng hoặc trừng phạt khi chúng gây rối, chúng sẽ 
không muốn nói với bạn sự thật.

Tập trung vào việc sử dụng giọng nói điềm 
tĩnh với con. Điều đó có thể khó khăn, nhưng bạn 
hoàn toàn có thể làm tốt. Điều đó không có nghĩa là 
trẻ em không thích nói dối. Nhưng thay vì tức giận 
và đổ lỗi, hãy thảo luận về các giải pháp cho vấn đề 
với con bạn.

2. Đừng cho con cơ hội dựng lên một lời nói 
dối

Nếu bạn có thể nhìn thấy đống đồ giặt trên sàn 
nhà của con gái, đừng hỏi con đã dọn phòng chưa.

Khi chúng ta hỏi những câu hỏi mà chúng ta đã 
biết câu trả lời, chúng ta đang cho con mình cơ hội 
để nói dối. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh các cách 
giải quyết tình huống. Nếu bạn biết con chưa đụng 
đến bài tập về nhà của mình, hãy hỏi con thử như: 
“Con có kế hoạch gì để hoàn thành bài tập về nhà 
của mình chưa?”.

Thay vì “Tất cả bùn này đến từ đâu?”, ba mẹ 
nên hỏi: “Chúng ta có thể làm gì để làm sạch bùn 
bẩn và đảm bảo nó không xảy ra vào lần sau nhỉ?”.

Điều này có thể cho phép con bạn có được thể 
diện bằng cách tập trung vào một kế hoạch hành 
động thay vì ngụy tạo một cái cớ.

Nó cũng dạy một bài học về những gì con có 
thể làm vào lần tới như ngồi làm bài tập về nhà 
ngay sau giờ học hoặc cởi giày nay kệ thay vì để ở 
phòng khách để tránh các vấn đề không hay làm 
con nghĩ cách nói dối.

3. Giúp con nhận toàn bộ sự thật
Mặc dù chúng ta có thể muốn đặt con mình 

vào vị trí khi bắt quả tang chúng nói dối, nhưng 
buộc tội hoặc đổ lỗi cho chúng sẽ chỉ khiến mọi thứ 
trở nên tồi tệ hơn.

Tìm hiểu gốc rễ của vấn đề và hiểu tại sao con 
không thể thành thật với bạn sẽ giúp bạn khuyến 
khích con mình nói ra sự thật trong tương lai. Bạn 
có thể sử dụng thông tin bạn thu thập được để giúp 
con trung thực hơn trong tương lai.

4. Khen ngợi sự trung thực
Ngay cả khi bạn khó chịu vì có biển nước trên 

sàn phòng tắm vì con gái bạn cố cho búp bê tắm 
trong bồn, hãy khen hành động con bé đã đến kể 
với bạn và nói sự thật.

Nói với con rằng: “Ba/mẹ thực sự đánh giá cao 
việc con đã nói cho tôi những gì thực sự đã xảy ra. 
Điều đó hẳn là khó khăn đối với con, nhưng ba/mẹ 
thực sự vui vì con chịu nói thật và chịu trách 

nhiệm”.
5. Tạo niềm vui trong việc làm cho con
Hãy coi những sai lầm như một cách để học 

cách đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Khi chúng ta 
giữ bình tĩnh và tránh la mắng hoặc trừng phạt con 
cái khi mắc lỗi, con của chúng ta sẽ có nhiều khả 
năng thừa nhận những lỗi lầm của chúng trong 
tương lai. Lúc này ba mẹ sẽ giúp con biến sai lầm 
thành cơ hội học tập.

Hãy hỏi, “Nếu con có thể có một việc cần làm 
lại, con sẽ làm gì khác đi?” và đưa các ý tưởng khác 
nhau cho con. Nếu có ai đó bị ảnh hưởng do việc 
con làm, chẳng hạn như có thể anh trai lớn đã làm 
hỏng chiếc xe tay ga của em gái mình, ba mẹ hãy 
hỏi xem cậu bé có thể làm gì để giải quyết ổn thỏa 
với em gái không.

6. Thể hiện tình yêu với con
Hãy cho con bạn biết bạn yêu chúng vô điều 

kiện, ngay cả khi chúng mắc lỗi.
Hãy chắc chắn rằng con biết rằng mặc dù bạn 

không thích cách cư xử kém cỏi của con, nhưng 
bạn sẽ không bao giờ yêu thương con vì những sai 
lầm mà con có thể mắc phải. Điều này giúp con bạn 
cảm thấy an toàn khi mở lòng với bạn.

7. Đừng nói dối với con
Hãy nhớ rằng con bạn luôn hướng đến bạn và 

học hỏi từ những hành động của bạn.
Những lời nói dối dù là nhỏ nhặt mà chúng ta 

nói, cho dù đó là để thoát khỏi những tình huống 
khó đỡ, nhưng nó không phải là vô hại, nó sẽ cho 
con bạn thấy rằng bạn có thể nói dối và làm con ít 
tin tưởng bạn hơn.

Những lời khuyên này sẽ giúp khởi đầu gia 
đình bạn trên con đường trở thành một hộ gia đình 
trung thực hơn. Nhưng hãy nhớ rằng cần có thời 
gian để xây dựng lòng tin và ba mẹ cần có sự kiên 
nhẫn với con.

Tuy nhiên, nếu con bạn tiếp tục nói dối thường 
xuyên hoặc nói dối với ý định làm tổn thương 
người khác, bạn có thể cân nhắc tư vấn hoặc trợ 
giúp chuyên môn khác.

Việc tạo ra một môi trường mà trẻ cảm thấy an 
toàn khi nói sự thật không chỉ giúp giảm việc trẻ 
nói dối ngày mà còn giúp con bạn xây dựng những 
đặc điểm tính cách sẽ phục vụ cho trẻ trong suốt 
thời kỳ trưởng thành. ■

Mũ và kiếm dành cho những 
người lấy bằng tiến sĩ

Ở
 Phần Lan, bất cứ ai đạt được bằng tiến 
sĩ sẽ nhận được một thanh gươm và một 
chiếc mũ trong lễ trao giải. Món quà 

tượng trưng cho quyền tự do nghiên cứu và đấu 
tranh cho những gì tốt đẹp, công bằng và chân 
chính. Buổi lễ này có tầm quan trọng cao đến mức 
ngay cả khi ai đó đã lấy bằng tiến sĩ và có chứng 
chỉ, nhưng họ sẽ vẫn không được coi là một tiến sĩ 
thực sự nếu chưa nhận được mũ và kiếm của mình. 
■
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'Tẩy trắng' cho làn da tối màu 
siêu dễ chỉ với những bí quyết 
đơn giản mà bạn có thể thực 
hiện mỗi ngày

Da en là nước da ẹp với rất nhiều đ đ
người và những người có làn da sẫm 
màu trông tuyệt vời với khi kết hợp 

với mọi màu sắc ặc biệt là màu rực rỡ cũng như có đ
xu hướng lão hóa chậm hơn. Tuy nhiên, hiếm 
người thích màu da này.

Bạn muốn làn da ẹp không tỳ vết của mình đ
trở nên xinh đẹp hơn nữa và có một làn da đều màu 
th đây sẽ là các mẹo về cách làm cho làn da sạm ì 
đen sáng lên tự nhiên!

Cách làm cho làn da đen trắng sáng tự 
nhiên

1. Tẩy tế bào chết cho da
Bạn có biết cứ sau 30 ngày, làn da của bạn sẽ tự 

nhiên loại bỏ các tế bào da chết ể nhường chỗ cho đ
các tế bào mới hay không? ôi khi, những tế bào Đ
chết ó không rụng hoàn toàn. ã đ Đ đến là lúc tẩy tế 
bào chết!

Tẩy tế bào chết làm mịn bề mặt da bằng cách 
loại bỏ các tế bào chết khô, bong tróc, giúp bạn có 
đ đ được làn da ều màu cho làn da en của mình. Tẩy 
tế bào chết giúp làm sáng làn da của bạn, giảm 
thiểu sự xuất hiện của sự ổi màu và giảm mụn trên đ
da.

Khi tẩy tế bào chết, bạn sẽ phát hiện ra các tế 
bào mới bên dưới, giúp bạn có làn da sáng và mềm 
mại hơn.

Ngoài ra, bằng cách tẩy tế bào chết, bạn sẽ mở 
đường cho các sản phẩm dưỡng ẩm thẩm thấu sâu 
hơn vào da, mang lại hiệu quả cao hơn. Khi nói ến đ
cách làm cho làn da en trắng sáng tự nhiên, bạn đ
không thể bỏ qua bước tẩy tế bào chết!

Cách làm cho cô gái da en trở nên rạng rỡ một đ
cách tự nhiên với sản phẩm tẩy da chết tự làm hoàn 
toàn tự nhiên này:

Bạn có thể tự làm sản phẩm tẩy da chết tự 
nhiên. Dưới ây là một số công thức ơn giản:đ đ

Tẩy tế bào chết bằng ường: 1 phần ường đ đ
(như ường nâu) và một phần dầu (như dầu hạnh đ
nhân). Trộn và thoa nhẹ nhàng khắp cơ thể.

Tẩy tế bào chết làm sáng da bằng chanh: Trộn 
một thìa nước cốt chanh và 1/4 cốc dầu ô liu vào 
một cái bát. Thêm mật ong và khuấy cho ến khi đ
hỗn hợp hoàn toàn. Thêm ường. Nhẹ nhàng thoa đ
lên cơ thể.

Cả hai công thức ều tuyệt vời và có thể ược đ đ
tạo ra bằng các sản phẩm gia dụng. Tuy nhiên, nếu 
bạn muốn nâng tầm việc tẩy da chết của mình lên 
một tầm cao mới, bạn cũng nên áp dụng những 
cách sau.

G ng tay tẩy tế bào chết ược sử dụng với ă đ
nước và sữa tắm, bạn nên làm ướt toàn bộ cơ thể, 
cũng như g ng tay tẩy tế bào chết, sau ó bắt ầu kỳ ă đ đ
cọ.

G ng tay tẩy da chết chính là dụng cụ tẩy da ă

chết của bạn. ảm bảo sử dụng chuyển ộng tròn Đ đ
và thay chúng thường xuyên ể ng n vi khuẩn tích đ ă
tụ.

Hãy đổi khăn mặt của bạn bằng khăn vải có 
công dụng tẩy tế bào chết với những lớp vải khô để 
tẩy tế bào chết cho mặt và khăn cho cơ thể! Bạn chỉ 
cần làm ướt khăn và thoa nhẹ nhàng lên da theo 
chuyển động tròn. Bạn cũng có thể kết hợp những 
kh thích ăn tẩy tế bào chết này với sữa rửa mặt yêu 
của mình khi chăm sóc da.

Chỉ cần ảm bảo bạn không chà quá mạnh! đ
Nhẹ nhàng luôn tốt hơn khi tẩy tế bào chết cho làn 
da của bạn.

2. Uống nhiều nước
Da của bạn có 64% là nước, và khi bạn không 

uống ủ nước, bạn nghĩ iều gì sẽ xảy ra?đ đ
Da của bạn không nhận ược các chất dinh đ

dưỡng cần thiết cho các tế bào da của bạn ể giữ đ
cho làn da của bạn ược bổ sung.đ

Nước giữ cho làn da sẫm màu của bạn ngậm 
nước và tươi mới, giúp duy trì ồi và hiệu độ đàn h
ứng sáng da của bạn.

Những người uống nhiều nước sẽ ít bị sẹo, nếp 
nh n và không có nhiều dấu hiệu lão hóa như ă
những người uống ít nước. Một cách ể tôi giữ cho đ
bạn luôn ủ nước là bạn nên ể một chai nước to đ đ
gần mình ể tạo thói quen uống nước.đ

3. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn
Không ai muốn trở thành một phần của sự tàn 

tạ của thanh xuân và cách tốt nhất ể chống lại iều đ đ
đó thường là kem dưỡng ẩm! Sử dụng kem dưỡng 
ẩm cho phép bạn giảm thiểu nguy cơ bị khô hoặc 
đổ dầu trên da.

Ngoài ra, bằng cách thoa kem dưỡng ẩm cho 
làn da sẫm màu của bạn, bạn cũng ang củng cố đ
hàng rào ộ ẩm cho da và ng n ngừa tác hại của đ ă
môi trường ối với làn da của bạn.đ

Trong khi kem dưỡng ẩm có thể cho phép bạn 
có làn da mềm mại, àn hồi hơn và giữ nước cho đ
da, iều quan trọng là sử dụng kem dưỡng ẩm đ
không chứa nhiều hóa chất có thể gây hại cho da 
nhiều hơn là iều rất tốt.đ

4. Nói CÓ với serum
Huyết thanh hay còn gọi là serum được đóng 

gói với các thành phần có lợi như chất chống oxy 
hóa và các thành phần phục hồi da.

Nhà sản xuất thường loại trừ các thành phần 
như SPF và chất làm mềm, thường ược bao gồm đ
trong các loại kem dưỡng ẩm nói chung. ây là lý Đ
do tại sao huyết thanh có xu hướng ắt hơn, bởi vì đ
chúng cũng có xu hướng hiệu quả hơn.

Khi nói ến việc sử dụng huyết thanh dưỡng đ

da và làm thế nào ể có ược một làn da ều màu đ đ đ
cho làn da en, bạn nên sử dụng huyết thanh có một đ
hoặc ba trong số những iều sau:đ

Vitamin E - nó rất giàu chất chống oxy hóa, 
giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương, do ó đ
làm cho làn da của bạn ẹp không tỳ vết.đ

Retinol - (còn được gọi là Vitamin A) làm tăng 
sản xuất collagen giúp làn da của bạn đàn hồi. Nó 
cũng kích thích sản sinh các mạch máu mới trên da, 
giúp cải thiện màu da. Các lợi ích khác bao gồm 
làm mờ dần các đốm đồi mồi, làm mềm các mảng 
da thô ráp và làm sáng da.

Axit hyaluronic - ược thiết kế ể giải quyết đ đ
các nếp nh n có thể nhìn thấy và cải thiện ă độ đàn 
hồi của da cũng như làm sáng da.

Tìm kiếm các loại huyết thanh có thành phần 
hoạt tính ở nồng ìm độ cao. Làm thế nào bạn có thể t
ra điều này? Thành phần hoạt tính được đặt trong 
danh sách thành phần càng cao th đì nồng ộ trong 
sản phẩm càng cao.

Đối với các thành phần hoạt tính như retinol, 
quá ít trong sản phẩm thì sẽ thật lãng phí, vì vậy hãy 
đảm bảo rằng bạn đang chọn một loại huyết thanh 
có nhiều hơn 0,000000001%. của các thành phần 
hoạt động.

5. Bài tập thể thao
Tập thể dục giúp cải thiện tông màu da của bạn 

và rất tuyệt vời khi là cách làm cho làn da en sáng đ
tự nhiên. Tập thể dục nhịp iệu làm cho bạn ổ mồ đ đ
hôi, thúc ẩy việc loại bỏ ộc tố thông qua mồ hôi.đ đ

Ngoài ra, việc làm ều màu da giúp cải thiện đ
lưu thông máu và ôxy hóa cho da và mang lại làn da 
sáng khỏe. 

Có rất nhiều lợi ích khi tập thể dục, và một 
trong những lợi ích ó là làm cho làn da en của đ đ
bạn sáng lên một cách tự nhiên.

6. Làm sạch da hàng ngày
Bất kể loại da của bạn là gì, tốt nhất là bạn nên 

rửa mặt ít nhất một lần mỗi ngày, tốt nhất là vào 
buổi tối ể loại bỏ bụi bẩn, lớp trang iểm, dầu và đ đ
bụi bẩn tích tụ trên da suốt cả ngày.

Rửa mặt vào buổi sáng vẫn còn là vấn đề gây 
tranh c ăm sóc da. Tuy ãi với một số chuyên gia ch
nhiên, bạn nên rửa mặt hai lần một ngày, một lần 
vào buổi sáng sau khi làm việc và một lần vào buổi 
tối.

Bạn cũng nên làm sạch cơ thể hàng ngày, ngay 
cả khi chỉ tắm 5 phút, vì những lý do tương tự. Làm 
sạch cơ thể hàng ngày giúp loại bỏ dầu và bụi bẩn 
tích tụ trên da suốt cả ngày.

Tại sao bạn nên rửa mỗi ngày? Tại sao việc rửa 
mặt hàng ngày lại có ích khi nói ến cách làm da đ
đ đen trắng sáng tự nhiên? Từ mồ hôi ến các hạt 
trong môi trường, làn da của bạn chắc chắn phải 
đối mặt với nhiều tác nhân bên ngoài. Vì vậy, bằng 
cách làm sạch hàng ngày, bạn loại bỏ mọi dấu vết 
cuối cùng của bụi bẩn, dầu thừa, ô nhiễm và các tế 
bào da không mong muốn khỏi cơ thể và khuôn 
mặt của bạn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng làm sạch quá 
mức. Làm sạch quá mức làm da bạn mất đi lớp dầu 
tự nhiên và hàng rào bảo vệ, điều này có thể dẫn 



Trang 11

Issue # 2008 * Tuesday, August 16,  2022

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
đến khô, nhạy cảm, kích ứng và làm cho làn da của 
bạn thậm chí còn tồi tệ hơn.

Sử dụng sữa rửa mặt và sữa tắm phù hợp loại 
da của bạn (da dầu, da khô, da hỗn hợp hay da nhạy 
cảm). Ví dụ, nếu bạn có làn da dầu, bạn không 
muốn làm sạch bằng sữa rửa mặt dành cho da khô 
vì nó sẽ chỉ khiến da bạn tiết dầu hơn và có thể gây 
ra mụn. Vui lòng hãy ãn sản phẩm khi chọn đọc nh
chất tẩy rửa của bạn để đảm bảo sản phẩm được tạo 
ra phù hợp với loại da của bạn.

7. Bảo vệ làn da của bạn
Trong khi làn da sẫm màu không bị cháy nắng 

nhanh chóng, làn da sẫm màu vẫn bị bỏng và dễ bị 
tổn thương do ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như vết 
sạm nắng và nếp nh n hay ung thư da. Bất kể màu ă
da của bạn là gì, bạn nên thoa kem chống nắng.

Tất cả mọi người, kể cả những người có làn da 
ng m en ều cần phải thoa kem chống nắng. Kem ă đ đ
chống nắng sẽ cung cấp thêm khả n ng bảo vệ khỏi ă
tia UV và tác hại lên da khiến da bị bong tróc.

Tác hại của tia  có thể là một trong những UV
lý do chính khiến da bạn trông xỉn màu, vì vậy tốt 
nhất bạn nên thoa kem chống nắng bất cứ khi nào 
bạn ra ngoài ngay cả khi chuyến đi đó chỉ là đi ô tô. 
Là một người có làn da ngăm đen, một trong những 
cuộc đấu tranh lớn nhất đối với kem chống nắng và 
làn da đen là một số loại kem chống nắng có thể 
mang lại cho bạn làn da trắng “ảo” do kem khiến 
bạn trông xạm đi và hoàn toàn không “dễ thương”. 
Bạn có thể chọn loại kem ít năng tông hoặc trong 
suốt để hợp với nước da hiện tại của mình. 

8. Ngủ đủ giấc
Collagen là một loại protein óng vai trò là đ

một trong những khối xây dựng chính cho làn da 
của bạn. Nó giúp làn da của bạn duy trì vẻ trẻ trung 
và cải thiện kết cấu da, nhưng ây là iểm bắt buộc: đ đ
Da tạo ra collagen mới khi bạn ngủ và ó không đ
phải là lý do duy nhất bạn cần ngủ! Giấc ngủ cũng 
làm giảm sưng húp mắt và quầng thâm dưới mắt 
của bạn và dĩ nhiên không ai muốn làn da sáng thức 
dậy với ôi mắt sưng húp, ỏ và thiếu ngủ. đ đ

Khi nói ến cách làm cho làn da en trắng sáng đ đ
tự nhiên, lời khuyên lớn nhất là hãy chăm sóc bản 
t ă ăhân! Uống nước, n thức n bổ dưỡng và sử dụng 
các sản phẩm tự nhiên mà làn da ng m en của bạn ă đ
sẽ yêu thích. Một cách khác để giữ cho làn da đen 
của bạn sáng lên là đắp mặt nạ tại nhà một hoặc hai 
lần mỗi tháng. Nó giữ cho làn da của bạn săn chắc, 
trẻ trung và sáng hơn. ■

Khám phá lợi ích và hạn chế 
của việc ăn táo đối với chất 
lượng giấc ngủ

Táo chứa một loạt các chất dinh dưỡng, 
bao gồm carbohydrate, chất xơ, chất 
chống oxy hóa, vitamin và khoáng 

chất. Đây loại trái cây tuyệt vời cho những ai muốn 
ăn nhẹ  khi đói và là một trong những loại trái cây 
được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu.

Các thành phần dinh dưỡng có trong táo, bao 
gồm melatonin, kali và carb, có thể ảnh hưởng đến 

chất lượng giấc ngủ. Bài viết này sẽ giúp bạn khám 
phá những lợi ích và mặt trái của việc ăn táo trước 
khi đi ngủ.

Thành phần dinh dưỡng của táo
Dưới đây là thông tin dinh dưỡng cho một 

khẩu phần 100 gram táo sống, chưa gọt vỏ (6):
Lượng calo: 52
Carb: 13,8 gam
Đường: 10,4 gam
Chất xơ: 2,4 gam
Chất đạm: 0,3 gam
Chất béo: 0,2 gam
Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày (DV)
Kali: 3% DV
Magiê: 1% DV
Lợi ích của việc ăn táo trước khi đi ngủ
Carbohydrate
Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ một bữa 

ăn giàu carb có chỉ số đường huyết (GI) cao trước 
khi đi ngủ có thể làm tăng nồng độ tryptophan, 
melatonin và serotonin. Đây là những hormone có 
khả năng giúp thúc đẩy giấc ngủ tốt hơn. Tuy 
nhiên, trong khi một số nghiên cứu cho thấy một 
bữa ăn có GI cao không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ, 
thì những nghiên cứu khác cho rằng ăn bữa ăn có 
GI cao gây ra chứng rối loạn giấc ngủ.

Trong một nghiên cứu, 3.129 công nhân nữ từ 
34-65 tuổi đã ghi lại chế độ ăn uống và chất lượng 
giấc ngủ của họ. Những người hấp thụ nhiều tinh 
bột chất lượng thấp, bỏ bữa sáng, ăn không đều 
đặn, uống nước tăng lực và ăn ít cá và rau quả có 
chất lượng giấc ngủ kém hơn. Mặc dù vậy, chúng ta 
vẫn cần nghiên cứu thêm về cách thức carb ảnh 
hưởng đến giấc ngủ.

Tuy nhiên, táo là một nguồn cung cấp chất xơ 
tuyệt vời và khiến chúng trở thành loại carb có GI 
thấp, có nghĩa là chúng gây ra sự gia tăng lượng 
đường trong máu chỉ ở mức tối thiểu. Một nghiên 
cứu chỉ ra rằng tỷ lệ mất ngủ của phụ nữ sau mãn 
kinh sẽ giảm xuống sau khi chuyển từ thực phẩm 
có GI cao sang thực phẩm có GI thấp.

Vì những lý do trên, táo có thể giúp bạn dễ ngủ 
hoặc ít nhất không gây ra hoặc làm trầm trọng thêm 
các vấn đề khác về giấc ngủ.

Melatonin
Yếu tố quan trọng giúp bạn có một giấc ngủ 

ngon là melatonin. Bộ não sản xuất melatonin một 
cách tự nhiên khi trời bắt ãn đầu tối. Nó giúp thư gi
cơ thể, làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ để chuẩn bị 
cho một đêm ngon giấc. 

Một nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng 
melatonin của táo có thể dao động tùy thuộc vào 
từng loại giống. Liều lượng khuyến nghị bổ sung 
melatonin là 1-5 mg, nhưng táo lại không chứa đủ 
lượng melatonin để khiến bạn cảm thấy buồn ngủ.

Vitamin C
Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp hỗ 

trợ sức khỏe bằng cách chống lại các gốc tự do 
trong cơ thể và 100 gram táo có chứa 8% giá trị 
dinh dưỡng vitamin C khuyến nghị hàng ngày.

Nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng viêm và 
c ng ăng thẳng oxy hóa - có thể xảy ra khi bạn có nồ
độ gốc tự do quá cao - có thể gây hại đến giấc ngủ. 
Trong một nghiên cứu thu thập dữ liệu về giấc ngủ 
của người lớn khỏe mạnh từ 20 tuổi trở lên, những 
người có mức vitamin C lý tưởng cho thấy mức độ 
viêm nhiễm và stress oxy hóa thấp hơn. Họ cũng có 
nhiều khả duy trì được giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng so 
với những người không bổ sung đủ vitamin C. Vì 
vậy, ăn táo thường xuyên có thể gián tiếp thúc đẩy 
giấc ngủ.

Kali
Táo chứa một lượng nhỏ khoáng chất kali. 

Nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ kali không ổn 
định có thể góp phần gây ra cảm giác buồn ngủ vào 
ban ngày.

Một nghiên cứu ngày từ năm 1991 đã kiểm tra 
tác động của việc bổ sung kali đối với chất lượng 
giấc ngủ ở nam thanh niên khỏe mạnh trong độ tuổi 
18-33 đang thực hiện chế độ ăn ít kali.

Kết quả cho thấy 96 mili lượng kali hàng ngày 
đã cải thiện hiệu quả giấc ngủ của họ trong 1 tuần. 
Tuy nhiên, nếu bạn đang áp dụng một chế độ ăn 
giàu kali, thì việc bổ sung có thể không mang lại 
bất kỳ lợi ích bổ sung nào cho chất lượng giấc ngủ

Tuy nhiên, lượng kali trong táo là không đáng 
kể vì 100 gram chỉ chứa 3% giá trị dinh dưỡng Kali 
khuyến nghị hàng ngày, trong khi chuối lại chứa 
đến 10%.

Do đó, hàm lượng kali trong táo có thể không 
đủ để giúp bạn dễ ngủ.

Những mặt trái tiềm ẩn của việc ăn táo 
trước khi đi ngủ

Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn khuya có thể 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và các bệnh 
liên quan đến tim mạch, chẳng hạn như tiểu đường, 
huyết áp cao và cholesterol cao.

Một nghiên cứu đã so sánh tác động của việc 
ăn cùng một bữa ăn nhẹ 200 calo vào ban ngày (10 
giờ sáng) so với ban đêm (11 giờ tối) đối với những 
phụ nữ có cân nặng bình thường. Kết quả cho thấy 
khả năng đốt cháy chất béo giảm nhẹ và tổng lượng 
cholesterol tăng nhẹ ở những người thuộc nhóm ăn 
đêm.

Tốt nhất bạn nên ăn các loại thực phẩm có chỉ 
số GI thấp hơn như táo khoảng 2 giờ trước khi đi 
ngủ có thể có lợi cho giấc ngủ, đồng thời hạn chế ăn 
đêm để tránh các tình trạng sức khỏe không tốt 
khác. ■ 
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Bộ tộc sống tách biệt trong 
rừng rậm Amazon với tục ăn 
xương người chết

Người Yanomami, sống sâu trong 
những khu rừng thuộc vùng 
Amazon, Brazil, được biết đến 

như là bộ tộc sống tách biệt lớn nhất thế giới. Nhiều 
người cho rằng họ đã vượt eo biển Bering tới đây từ 
1.500 năm trước.

Với 200 đến 250 ngôi làng, dân số người 
Yanomami ngày nay rơi vào khoảng 32.000 người.

Người Yanomami sống trải rộng trên một 
khu vực có diện tích lớn gấp đôi Thụy Sĩ, khoảng 
9,6 triệu ha. Ngôn ngữ chính là tiếng Yanomami. 

Họ phân chia lãnh thổ cư trú thành 4 khu 
vực, gồm người Sanema ở phía bắc, người Ninam 
chiếm lĩnh vùng đông nam, người Yanomami cùng 
định cư ở vùng đông nam và người Yanomato sống 
ở phía tây nam, theo Only Tribal.

Nhà thám hiểm Tây Âu Alexander 
Humboldt thế kỷ 18 từng gọi tộc người Yanomami 
là “những kẻ hiếu chiến” bởi tập quán thích gây 
chiến, đánh nhau và tấn công các bộ lạc khác cũng 
như cả thành viên trong chính tộc mình. Tuy nhiên, 
bạo lực không phải đặc điểm phản ánh văn hóa của 
người Yanomami.

Tục ăn xương người chết
Bộ tộc Yanomami, một trong những nền 

văn hóa cổ xưa nhất còn giữ được nguyên vẹn tới 
ngày nay, có lối sống riêng biệt với ngôn ngữ, niềm 
tin và phong tục độc đáo. 

Họ có hệ thống chính trị độc lập và không 
tôn thờ duy nhất một người đứng đầu. Thay vào đó, 
họ thường bầu ra một trưởng làng hay “tuxawa” 
với trách nhiệm chính là giải quyết các bất đồng 
trong nội bộ làng và với những làng khác.

Người Yanomami theo thuyết duy linh, coi 
mọi cây cối, sự vật xung quanh mình đều có linh 
hồn. Họ cũng tin vào khái niệm 4 tầng của vũ trụ. 
Các pháp sư thường là những người có sức ảnh 
hưởng trong cộng đồng Yanomami. Họ được cho là 
có khả năng chữa bệnh bằng cách sử dụng “quỷ hộ 
vệ” trục xuất những linh hồn xấu mang tên 
“hekura” khỏi người bệnh.

Một trong những tập tục nổi tiếng và gây sợ 
hãi nhất của tộc Yanomami là tục ăn xương người 
chết Endocannibalism. 

Nếu ai đó qua đời, người Yanomami sẽ gói 
thân xác họ lại bằng lá và để giữa rừng sâu khoảng 
35 đến 40 ngày. Khi côn trùng, vi khuẩn đã làm 
mục rữa phần thịt trên cơ thể, xương của xác chết 
sẽ được thu lại và cất giữ trong những trái bầu.

Sau một năm, trong một nghi lễ khác gọi là 
“reahu”, họ đem tro xương người chết nấu thành 
súp. Thực hành nghi thức ăn súp trộn tro xương là 
cách để người Yanomami thể hiện lòng tôn kính 
đối với linh hồn đã khuất và đảm bảo rằng linh hồn 
đã thanh sạch, có thể đi sang “hedus” tức thiên 
đường của người Yanomami.

Người Yanomami tin rằng có một thế giới 

linh hồn tồn tại song song với thế giới người sống. 
Thân xác mất đi nhưng linh hồn thì còn mãi. 

Thân xác cần được bảo vệ để người chết an 
giấc thì linh hồn mới có thể chuyển kiếp. Và không 
có cách nào tốt hơn việc… ăn luôn tro cốt của 
người đã khuất, khiến thân xác người chết và người 
sống hòa làm một.

Một phần tro còn lại sẽ được cho vào một 
ống tre dài, một người thổi mạnh, người còn lại hít 
sâu vào trong mũi.

Tuy nhiên, trong trường hợp người chết do 
bị kẻ thù tấn công, chỉ có phụ nữ mới ăn tro cốt. Sau 
nghi thức mai táng, người Yanomami sẽ thực hiện 
một cuộc đột kích để báo thù.

Đàn ông trong tộc Yanomami, ngoài trồng 
trọt, còn kiếm ăn bằng cách săn bắn nhiều loài động 
vật khác nhau, từ rắn, lợn rừng đến báo, khỉ hay tê 
tê. Phụ nữ bắt ếch, cua hoặc thậm chí cả sâu bọ để 
thêm vào các bữa ăn. Một trong những món ăn phổ 
biến của người Yanomami là món bánh cán mỏng 
làm từ sắn.

Pháp sư kiêm phát ngôn viên của người 
Yanomami David Kopenwa

Ngoài ra, bộ lạc còn có tập tục tụ họp dưới 
mái nhà chung shabono. Trung bình, một shabono 
có hình tròn với chu vi khoảng 90m, làm từ các 
nguyên liệu tự nhiên như lá và dây leo rừng. Cứ 4 - 
6 năm/lần, người Yanomami lại dỡ bỏ shabono cũ, 
dựng cái mới.

Tỷ lệ tử vong trước khi sinh cao và tuổi thọ 
ngắn khiến người Yanomami không khỏi lo âu về 
tương lại của bộ tộc, vậy nên, con gái trong tộc 
thường phải kết hôn sớm. 

Bên cạnh đó, hôn nhân cũng giúp người 
Yanomami mở rộng các mối liên kết thông qua 
những liên minh. Một cô gái được cho là có thể kết 
hôn khi vừa trải qua lần kinh nguyệt đầu tiên. Các 
cuộc hôn nhân chủ yếu theo chế độ đa thê.

Năm 1967, nhà di truyền học James Neel 
và nhà nhân chủng học Napoleon Chagnon đã lấy 
hàng nghìn mẫu máu của người Yanomami để thực 
hiện các thí nghiệm nghiên cứu khoa học mà không 
nhận được sự đồng ý từ họ. 

Pháp sư kiêm phát ngôn viên đại diện cho 

người Yanomami David Kopenwa đã yêu cầu trao 
trả lại số mẫu máu kể trên.

Sau đó, họ chính thức đưa ra thông báo đòi 
thu hồi toàn bộ mẫu máu. Sự việc này đã khơi dậy 
một cuộc tranh cãi nảy lửa và dẫn tới sự ra đời của 
cuốn sách “Bóng đêm ở El Dorado” do tác giả 
Patrick Tierney viết. 

Trong cuốn sách, ông công khai cáo buộc 
các nhà khoa học về tội danh diệt chủng. Cáo buộc 
trên cũng được lặp lại trong bộ phim tài liệu mang 
tựa đề “Bí mật bộ lạc” của đạo diễn Jose Padilha.

Việc phát hiện ra mỏ vàng tại những khu 
vực người Yanomami sinh sống hồi năm 1970 là 
một mối đe dọa khác đối với cộng đồng này. Nó 
khiến môi trường trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, 
đồng thời gây ra hàng loạt cái chết.

Tháng 10/1991, tộc Yanomami được đưa 
vào danh sách những bộ lạc cần bảo vệ. Tuy nhiên, 
hoạt động khai thác và xâm phạm lãnh thổ cư trú 
của người Yanomami vẫn tiếp diễn, làm dấy lên 
nhiều cuộc tranh cãi.

Nhà chức trách Brazil cùng các tổ chức phi 
chính phủ đã giúp xây dựng một dự án giáo dục cho 
người Yanomami với mục tiêu dạy họ đọc và viết 
thành thạo. Cuối cùng, người Yanomami đã thành 
lập nên tổ chức với tên gọi Horonami nhằm bảo vệ 
các quyền lợi của chính mình. ■ 

Phát hiện liên kết hóa học 
cực mạnh

Các nhà khoa học gần đây đã phát 
hiện ra một loại liên kết hóa học 
hoàn toàn mới và nó mạnh một 

cách bất ngờ.
Loại liên kết mới cho thấy, sự phân chia 

giữa các liên kết cộng hóa trị mạnh, thứ liên kết các 
phân tử lại với nhau và liên kết hydro yếu, hình 
thành giữa các phân tử và có thể bị phá vỡ bởi việc 
đơn giản như khuấy muối vào cốc nước, điều 
không thấy rõ ràng như sách giáo khoa hóa học gợi 
ý.

Trong hệ thống kiến thức hóa học cấp ba, 
bạn sẽ thấy rằng, có nhiều loại liên kết hóa học 
khác nhau liên kết các nguyên tử thành phân tử và 
các cấu trúc tinh thể.

Liên kết ion, liên kết kim loại và phi kim 
loại để tạo thành muối. Các liên kết cộng hóa trị 
mạnh liên kết các phân tử với nhau như carbon 
dioxide và nước. 

Các liên kết hydro yếu hơn được hình thành 
do một loại lực hút tĩnh điện giữa hydro và nguyên 
tử hoặc phân tử mang điện tích âm, ví dụ như hiện 
tượng các phân tử nước hút nhau và tạo thành các 
giọt hoặc băng kết tinh.

Các liên kết ion, cộng hóa trị và liên kết 
hydro đều tương đối bền; chúng có xu hướng tồn 
tại trong một khoảng thời gian dài và có những tác 
động dễ dàng quan sát được.

Nhưng các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết 
rằng trong một phản ứng hóa học, khi các liên kết 
hóa học hình thành hoặc phá vỡ, câu chuyện trở 



Trang 13

Issue # 2008 * Tuesday, August 16,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

nên phức tạp hơn và liên quan đến “trạng thái 
trung gian” có thể chỉ tồn tại trong một phần nhỏ 
của giây và khó quan sát được.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu 
đã cố gắng giữ cho những trạng thái trung gian này 
tồn tại đủ lâu để thực hiện một cuộc kiểm tra chi 
tiết. Những gì họ tìm thấy là một liên kết hydro với 
độ bền của liên kết cộng hóa trị, liên kết các nguyên 
tử lại với nhau thành một thứ giống như phân tử.

Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu 
đã hòa tan một hợp chất hydro-florua trong nước 
và theo dõi cách các nguyên tử hydro và flo tương 
tác.

Các nguyên tử flo bị hút vào các nguyên tử 
hydro do sự mất cân bằng của điện tích âm và 
dương trên bề mặt của chúng, cấu trúc cổ điển của 
liên kết hydro. 

Mỗi nguyên tử hydro có xu hướng bị kẹp 
giữa hai nguyên tử flo. Nhưng những chiếc bánh 
sandwich nhân hydro đó được liên kết với nhau 
bền hơn các liên kết hydro thông thường, vốn rất dễ 
bị phá vỡ.

Các nguyên tử hydro phản xạ qua lại giữa 
các nguyên tử flo, tạo thành liên kết mạnh như liên 
kết cộng hóa trị và giống như các phân tử, thứ mà 
liên kết hydro không thể hình thành. 

Nhưng cơ chế của liên kết mới là tĩnh điện, 
có nghĩa là nó liên quan đến sự khác biệt về điện 
tích âm và dương xác định liên kết hydro.

Các nhà nghiên cứu đã mô tả kết quả của 
mình trong một bài báo trên tạp chí Science. Theo 
đó, Mischa Bonn và Johannes Hunger, các nhà 
nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Polyme Max 
Planck ở Đức, những người không tham gia vào 
nghiên cứu, đã viết rằng mối liên kết bất thường 
này làm mờ các phạm trù hóa học rõ ràng.

“Sự tồn tại của trạng thái liên kết cộng hóa 
trị - hydro không chỉ thách thức sự hiểu biết hiện tại 
của chúng ta về liên kết hóa học chính xác là gì, mà 
còn mang lại cơ hội để hiểu rõ hơn về các phản ứng 
hóa học, nơi mà trạng thái phản ứng trung gian 
thường được nhắc đến nhưng hiếm khi được 
nghiên cứu trực tiếp”.

Các liên kết ion, cộng hóa trị và liên kết 
hydro đều tương đối bền

Các liên kết tương tự có thể tồn tại trong 
nước tinh khiết khi một nguyên tử hydro bị kẹp 
giữa hai phân tử nước. Tuy nhiên, những mối liên 
kết đó được cho là tồn tại nhưng không tồn tại lâu 
dài, các nhà nghiên cứu viết. Và chúng chưa bao 

giờ được quan sát một cách đủ để đưa ra kết luận.
Các nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu này 

có thể mở ra “sự hiểu biết sâu sắc hơn về liên kết 
bền chặt” và các trạng thái phản ứng trung gian. ■ 

Cuộc đời của vũ nữ thoát y 
mua bảo hiểm vòng 1 giá... 1 
triệu USD

Trong thời kỳ xuân sắc nhất, bà 
Tempest Storm có một hình thể 
quyến rũ với vòng 1 "ngoại cỡ" 

được bà mua bảo hiểm ở mức 1 triệu USD.
Vũ nữ thoát y kỳ cựu người Mỹ Tempest 

Storm đã qua đời ở tuổi 93 tại Las Vegas, Mỹ. Sinh 
thời, bà được biết đến với danh xưng "nữ hoàng 
múa thoát y", bà từng có một thời gian ngắn hẹn hò 
với nam danh ca Elvis Presley.

Trong thời kỳ xuân sắc nhất, bà Tempest 
Storm có một hình thể quyến rũ với vòng 1 "ngoại 
cỡ" được bà mua bảo hiểm ở mức 1 triệu USD. Bà 
tiếp tục thực hiện các màn múa thoát y cho tới khi 
đã bước qua tuổi 80.

Những show mà bà thực hiện sau này chủ 
yếu là để phục vụ các sự kiện của cá nhân. Cho tới 
tận năm 2014, bà vẫn còn tham gia một số chương 
trình biểu diễn theo lời mời của các cá nhân.

Bà Tempest Storm có tên thật là Annie 
Blanche Banks, bà sinh ra tại bang Georgia, Mỹ 
hồi năm 1928. Năm 16 tuổi, bà tìm tới kinh đô điện 
ảnh Hollywood lập nghiệp. 

Mới ngoài 20, bà đã được biết tới là vũ nữ 
thoát y được trả thù lao cao nhất nước Mỹ. Bà 
Tempest Storm được yêu thích bởi có một hình thể 
đặc biệt quyến rũ với những vũ điệu gợi cảm.

Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là 
nông dân nghèo, bà phải sớm thôi học từ năm lớp 7. 
Trong cuộc đời mình, bà đi qua 3 cuộc hôn nhân. 
Hai cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ nhanh chóng từ trước 
khi bà bước qua tuổi 16.

Nhưng sau những khó khăn, thất bại đầu 
đời, bà bắt đầu tìm được danh tiếng ở Los Angeles, 
dù ban đầu dự định tìm đến đây để trở thành một 
diễn viên, nhưng sau cùng, sự nghiệp vũ nữ thoát y 
lại mở ra cho bà.

Ban đầu, bà làm những công việc thu nhập 
thấp như phục vụ bàn để có thể duy trì cuộc sống ở 
Hollywood, chờ cơ hội mỉm cười với mình, nhưng 
chính trong quá trình làm việc ấy, bà đã thu hút sự 
quan tâm của những bầu show và bắt đầu sự nghiệp 
của một vũ nữ. Rất nhanh chóng, bà trở nên nổi 
tiếng và được trả thù lao rất cao.

Lúc sinh thời bà từng chia sẻ: "Tôi không 
muốn chỉ là một tia lóe sáng, tôi tự nhủ mình phải 
làm nên sự nghiệp, phải trở thành ngôi sao nổi 
tiếng. Tôi có rất nhiều động lực để trở thành vũ 
công xuất sắc nhất".

Hồi năm 1956, ở tuổi 28, bà Storm đã có 
thu nhập 100.000 USD/năm, bà đi lưu diễn vòng 
quanh nước Mỹ và luôn thuê những sân khấu lớn 
để đáp ứng sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả. 
Khi còn trẻ, đời sống tình cảm của bà rất thu hút sự 

quan tâm của các tờ tạp chí. Hồi năm 1959, bà 
Storm bước vào cuộc hôn nhân thứ 3 với nam diễn 
viên Herb Jeffries, trong cuộc hôn nhân này, bà có 
một cô con gái.

Cặp đôi ly hôn vào năm 1967. Bà Storm 
không gần gũi với người con duy nhất này của 
mình và thường tránh nói về mối quan hệ với con 
gái trong các cuộc phỏng vấn.

Cho tới khi đã bước qua tuổi 80, bà Storm 
vẫn tiếp tục biểu diễn trong một số chương trình 
nhỏ phục vụ nhu cầu của cá nhân, bà chia sẻ rằng 
mình sống thọ và vẫn có thể chất lý tưởng trong 
những năm tháng tuổi già là bởi có một phong cách 
sống lành mạnh: "Tôi không bao giờ hút thuốc, 
uống rượu, không bao giờ sử dụng chất kích thích, 
đó là lý do tại sao tôi là một vũ nữ thoát y hoạt động 
bền bỉ được như vậy".

Nói về quan niệm của mình xung quanh 
công việc của một vũ nữ thoát y, bà Storm từng tiết 
lộ: "Tôi trân trọng những lời khen ngợi mà các vũ 
công trẻ dành cho mình, họ nói rằng tôi là một 
nhân vật truyền cảm hứng cho họ. Tôi rất cảm 
động và phấn khích khi thấy những cô gái trẻ nhìn 
nhận tôi một cách tích cực như vậy.

Tôi chia sẻ với họ rằng chúng ta cần phải 
vừa gợi cảm vừa đẳng cấp, mọi thứ mà tôi làm, tôi 
đều đòi hỏi phải có sự đẳng cấp trong đó, không có 
chỗ cho sự sống sượng, suồng sã. Đừng nghĩ rằng 
gợi cảm trong những vũ điệu thoát y nghĩa là bạn 
không thể giữ gìn cho mình một phong thái đẳng 
cấp". ■ 

* Mua trả góp
- Em vừa mua trả góp chiếc máy giặt có 

nhiều tính năng hay lắm.
- Bao nhiêu tiền?
- Không bao nhiêu, mỗi tháng chỉ trả có 70 

dollars thôi.
- Trong bao lâu?
- Em quên không hỏi...

Vui Cöôøi
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Cây thạch tùng răng cưa 
giúp hỗ trợ điều trị bệnh 
Alzheimer

Các nhà khoa học Học viện Quân y tạo 
ra các chế phẩm thực phẩm chức năng 
có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh 

Alzheimer.
Các nhà khoa học Học viện Quân y đã triển 

khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng quy trình 
công nghệ tạo sinh khối tế bào từ thạch tùng răng 
cưa (Huperzia serrata) để chiết xuất hoạt chất 
HupA ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”, 
nhằm tạo ra các chế phẩm thực phẩm chức năng có 
tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.

Trợ giúp người bị sa sút trí tuệ
TS Nguyễn Văn Thư, Chủ nhiệm đề tài cho 

biết, hiện nay, trên thế giới có khoảng 44 triệu 
người mắc bệnh sa sút trí tuệ, theo dự báo đến năm 
2050 số lượng sẽ tăng lên gấp 3 lần (131 triệu 
người). Trong đó, Alzheimer là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến sa sút trí tuệ, chiếm 
khoảng 75%.

Để điều trị bệnh Alzheimer, chỉ có 5 loại thuốc 
được FDA cấp phép sử dụng như: Rivastigmine 
(Exelon), galantamine (Razadyne và Reminyl), 
tacrine (Cognex), donepezil (Aricept), memantine 
(Namenda).

Tuy nhiên, các thuốc này chỉ có tác dụng đối 
với triệu chứng của bệnh ở một số bệnh nhân và 
nhiều bệnh nhân không đáp ứng với những thuốc 
này.

Trong những năm gần đây, có nhiều nghiên 
cứu đã tiếp cận và sử dụng các loại thuốc, các hợp 
chất có nguồn gốc từ tự nhiên. Ở Trung Quốc ã sử đ
dụng huperzine A (HupA) trên lâm sàng để điều trị 
các bệnh về sa sút trí tuệ nhằm cải thiện nhận thức 
và trí nhớ.

Ở Mỹ, HupA cũng được dùng như là một chất 
cường trí nhớ. HupA được biết đến là một alkaloid 
được phân lập từ cây thạch tùng răng cưa 
(Huperzia serrata), có tác dụng ức chế mạnh và đặc 
hiệu lên acetylcholinesterase (AChE).

AChE là một enzyme có chức năng làm 
ngưng lại hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh 
acetylcholine, làm cho acetylcholine giảm một 
lượng đáng kể. Vì vậy, việc duy trì nồng độ 
acetylcholine đóng vai trò quan trọng trong việc 
ngăn chặn sự tiến triển bệnh Alzheimer.

Một số nghiên cứu gần đây đã báo cáo rằng, 

HupA có tác dụng bảo vệ đối với các tế bào thần 
kinh chống lại tổn thương oxy hóa do amyloid gây 
ra và rối loạn chức năng ty thể cũng như thông qua 
việc điều chỉnh tăng yếu tố tăng trưởng thần kinh.

Ngoài ra, HupA cũng được chứng minh là có 
hiệu quả đối với chứng mất trí nhớ não mạch và các 
rối loạn thoái hóa thần kinh khác với thành phần 
thiếu máu cục bộ, cũng như các loại suy giảm nhận 
thức khác.

Nuôi cấy tế bào thực vật thay cây trồng tự 
nhiên

TS Nguyễn Văn Thư cho hay, thạch tùng răng 
cưa là loài cây sinh trưởng rất chậm, cần ít nhất 15 
năm để cây có thể phát triển và cho lượng HupA đủ 
để tách chiết và phân lập, trong khi hàm lượng 
HupA trong cây rất thấp (0,007%).

Vì vậy, nguồn nguyên liệu từ cây tự nhiên khó 
đáp ứng đủ nhu cầu điều trị ngày càng tăng, sẽ sớm 
dẫn đến sự suy giảm các quần thể thạch tùng răng 
cưa cũng như các loài có liên quan mọc ở tự nhiên.

Để khắc phục vấn đề trên, bên cạnh việc 
nghiên cứu nhân giống, gieo trồng tự nhiên, chúng 
ta có thể nghiên cứu tổng hợp hoặc nuôi cấy nấm 
nội sinh mô thực vật sản sinh hoạt chất HupA. Tuy 
nhiên, quy trình tổng hợp rất phức tạp, chi phí đắt 
đỏ và khả năng nâng cấp lên quy mô công lớn rất 
khó khăn.

Ngoài ra, việc nuôi cấy nấm nội sinh mô thực 
vật sản sinh HupA có đặc điểm là sự ổn định thấp, 
quá trình thoái hóa giống sản sinh ra các chất có 
hoạt tính sinh học nhanh. Vì vậy, sinh khối tế bào 
thực vật là hướng đi có triển vọng để sản xuất các 
hoạt chất từ dược liệu nói chung và thạch tùng răng 
cưa nói riêng.

Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật là công 
nghệ nuôi cấy các tế bào trong điều kiện vô khuẩn 
trong ống nghiệm hay các bình nuôi cấy lớn, nhằm 
mục đích tạo ra sinh khối tế bào từ đó có thể sử 
dụng tách chiết và phân lập các hoạt chất.

Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật có ưu điểm 
so với gieo trồng tự nhiên là: Thời gian từ khi nuôi 
cấy đến khi thu hoạch ngắn, không chịu ảnh hưởng 
của khí hậu, thời tiết, dịch bệnh, mùa vụ; nguyên 
liệu có chất lượng ổn định, hàm lượng hoạt chất có 
thể được cải thiện so với nuôi trồng ngoài tự nhiên.

Hiện nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy 
trình công nghệ và mô hình thiết bị tạo sinh khối tế 
bào từ cây thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata); 
đ được quy trã xây dựng ình tách chiết, tinh sạch 
hoạt chất Huperzine A từ sinh khối tế bào thạch 
tùng r ; ã xây dựng ình sản ăng cưa  đ được quy tr
xuất, đánh giá tính an toàn và tác dụng hỗ trợ điều 
trị cải thiện trí nhớ của viên nang thực phẩm chức 
năng chứa Huperzine A.

TS Nguyễn Văn Thư chia sẻ, việc xây dựng 
được quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật 
cây thạch tùng răng cưa nhằm đảm bảo được nguồn 
nguyên liệu cho chiết, tách phân lập hoạt chất 
Huperzine A phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất 
các chế phẩm có tác dụng tăng cường trí nhớ; giúp 
bảo tồn được nguồn cây thạch tùng răng cưa tự 
nhiên quý hiếm. ■

Có thể bạn chưa sử dụng 
kem chống nắng tốt như bạn 
nghĩ

Một phát hiện quan trọng từ cuộc 
khảo sát ở Mỹ là mọi người nghĩ 
rằng họ đang làm công việc bảo vệ 

bản thân tốt hơn nhiều so với thực tế.
Thống kê của Học viện Da liễu Hoa Kỳ 

(AAD) chỉ ra rằng ung thư da là loại ung thư phổ 
biến nhất ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, người ta ước tính 
rằng 20%   người Mỹ sẽ bị ung thư da vào một thời 
điểm nào đó trong đời. Họ lưu ý thêm rằng khoảng 
9.500 người được chẩn đoán mắc loại ung thư này 
mỗi ngày.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Hoa Kỳ (CDC) giải thích rằng ung thư da là 
do tia cực tím (UV) từ mặt trời, đèn chiếu sáng 
hoặc giường tắm nắng. Tia UV có thể gây hại cho 
da, thường ở dạng cháy nắng. Khi tổn thương tích 
tụ theo thời gian, mọi người có thể bị lão hóa sớm 
hoặc thậm chí phát triển ung thư da. Nó cũng có thể 
dẫn đến đục thủy tinh thể, một tình trạng mà thị lực 
có thể bị mờ và mờ.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới vừa được 
AAD công bố cho thấy nhiều người Mỹ vẫn còn 
hoang mang về những rủi ro liên quan đến việc rám 
nắng. Và mọi người không thực hiện việc chống 
nắng tốt như họ nghĩ

Khi AAD khảo sát hơn 1.000 người Mỹ 
trưởng thành, những người tham gia khảo sát tự 
cho mình điểm cao về khả năng bảo vệ khỏi ánh 
nắng mặt trời, hầu hết đều nói rằng nó quan trọng 
hơn đối với họ so với cách đây 5 năm.

62% số người được hỏi tự cho mình điểm 
“xuất sắc” về khả năng chống nắng vào năm 2021. 
63% cho biết họ đã bị rám nắng - tăng 9% kể từ 
năm 2020. Ngoài ra, 1/3 số người được hỏi cho biết 
họ đ ăng 8% kể từ năm 2020.ã bị cháy nắng, t

Tuy nhiên, Tiến sĩ Mark D. Kaufmann, chủ 
tịch của AAD, cho biết nếu bạn bị rám nắng thì 
điều đó cho thấy bạn đang không làm tốt công việc 
bảo vệ bản thân.

“Không có cái gọi là làn da rám nắng an toàn” 
- Mark giải thích - “Mỗi khi bạn bị rám nắng hoặc 
bỏng rát, bạn cũng đang làm hỏng DNA trên da của 
mình”.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy một số quan 
niệm sai lầm và các vấn đề khi sử dụng kem chống 
nắng đúng cách. 67% người tham gia khảo sát 
nhầm tưởng rằng kem chống nắng SPF 30 bảo vệ 
gấp đôi SPF 15. Trong thực tế, SPF (chỉ số chống 
nắng) không phải là tuyến tính. SPF 15 chặn 93% 
tia UV trong khi SPF 30 chặn 97% - chỉ tăng thêm 
4% khả năng bảo vệ.

43% số người cũng cho biết họ không biết 
rằng bóng râm có thể bảo vệ khỏi tia UV. Ngoài ra, 
65% cho biết họ thường quên thoa lại kem chống 
nắng. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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