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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

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP  
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SEP  2022

SỮA ĐẬU NÀNH NGUYÊN CHẤT

 
     

 

3.99lb$

1.99lb$

 

16.99ea$

2.99lb$

ONG
CHOY

RAU
MUỐNG

WHITE PEACH
ĐÀO

 

TRẮNG

1.59lb$

YEO'S
SOYMILK DRINK

 

1.28lb$

     

SPANISH MACKEREL
CÁ

THU
ẢO

8.99ea$

 

NEW
ARRIVAL

 

SNAPPER
B-LINER U1

CÁ HỒNG
NHỎ

6.99lb$

 

  

NAPA
CABBAGE
CẢI THẢO

0.99lb$ 4.99lb$

4.99ea$

1.98lb$

1.29lb$

3.99lb$

G7 INSTANT
COFFEE 3IN1

CAFE HÒA TAN 3
TRONG 1

100STICKS

 
  

3.99lb$

GARFISH MEAT
CÁ HỎA

TIỄN

JUMBO SHRIMP HEAD ON
WATERFRESH

TÔM
CÀNG

LỚN
2LB

YUCCA ROOT
KHOAI

MÌ

JUMBO
MANDARIN

QUÝT NGỌT
3LBS

4.99ea$

4.99lb$

FLOUDER
FISH

CÁ LƯỠI
TRÂU

BANANA
FLOWER

BẮP CHUỐI
TƯƠI

4.99lb$

GREENLAND HALIBUT
STEAK

CÁ BƠN
CẮT

KHÚC
400G

16.99ea$

BONIATO YAMS
KHOAI
LANG

VN

FRESH
LOTUS

ROOT
CỦ SEN

TƯƠI

2.99lb$

EGGPLANTS
CÀ TÍM

0.79lb$

SWAI FISH
CÁ

BÔNG
LAU

5.25ea$

BUTTER COCONUT COOKIES
BÁNH QUY

DỪA
5.29OZ

SANEST BIRD NEST
NƯỚC YẾN

NGÂN
NHĨ
6CT

19.99cs$

YOUNG THAILAND
COCONUT
DỪA THÁI

TƯƠI
9CT

3.99lb$

JAPANESE
MOUNTAIN YAM

CỦ HOÀI
SƠN

NHẬT

1.99lb$

FROZEN
SOURSOP

MÃNG CẦU
XIÊM

7.99ea$

HONEY
POMELO

BƯỞI NĂM
ROI HOÀN

KIM

RED
DRAGON

FRUIT
THANH

LONG ĐỎ

POMMEGRANTE
TRÁI
LỰU

25.99cs$

GOLDEN PEAR
LÊ HOÀN KIM

10 -11CT

2.99lb$

FRESH PEANUT
ĐẬU PHỘNG

TƯƠI

BEEF
SHORT RIB

SƯỜN BÒ
B.B.Q

4.99lb$

JUMBO
CHICKEN

WINGS
CÁNH GÀ

LỚN

1.89ea$

GULLON
COOKIES

BÁNH QUY
LÚA MẠCH

28.2OZ

KHÔNG

CHẤT

BẢO

QUẢN

GIÀU

DINH

DƯỠNG

NAY

ĐÃ CÓ

TRONG

HỘP

ĐẬU

NÀNH

ĐẬU

ĐEN
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SÖÙC KHOEÛ

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Veà höu sôùm (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch vuï: Toùc, 

Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû coù theå laø cuûa baïn 

vôùi giaù $165k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch vuï vaø cho thueâ choã laøm. 

Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc 

cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tie äm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng 

deã thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 

4 baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. 

Ñaày ñuû vaøo laøm ngay. Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, khu 
mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 45 North 
gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + Beltway 

8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 1,000 sqft. Giaù thueâ 

$2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông löôïng. 

Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

10 loại thực phẩm tự nhiên giúp 
làm sạch và duy trì sức khỏe gan

Gan là bộ phận quan trọng trong cơ thể, thực 
hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ sản xuất 
protein, cholesterol, mật, chuyển hóa đường 

cho đến dự trữ vitamin, khoáng chất và carbohydrate. 
Chúng cũng chịu trách nhiệm loại bỏ độc tố từ rượu, thuốc 
và các sản phẩm thải ra trong quá trình trao đổi chất. Lối 
sống và chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với 
sức khỏe gan.

Trên thực tế, một số loại thực phẩm tự nhiên dưới đây 
có khả năng thanh lọc và duy trì hoạt động của bộ phận 
này.

Các loại quả mọng
Đưa các loại quả mọng vào chế độ ăn hàng ngày sẽ 

đảm bảo gan được cung cấp chất chống oxy hóa cần thiết 
để hoạt động hiệu quả.

Các loại quả mọng như quả việt quất, dâu tây, mâm 
xôi không chỉ ngon mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức 
khỏe. Trên thực tế, đây là nhóm thực phẩm rất giàu dưỡng 
chất và chất chống oxy hóa giúp trực tiếp cải thiện sức 
khỏe gan. Theo dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, 
tiêu thụ các loại quả mọng trong 21 ngày giúp bảo vệ gan 
khỏi tổn thương, tăng tốc độ phản ứng của tế bào miễn dịch 
và các enzym chống oxy hóa.

Trà xanh
Trà đen và trà xanh có thể giúp cải thiện mức độ 

enzyme và chất béo trong gan.
Từ lâu, trà xanh đã được biết đến là loại thực phẩm 

được nhiều người ưa chuộng do sở hữu công dụng đa 
dạng. Không ít nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc 
tiêu thụ loại đồ uống này với tăng cường sức khỏe gan. 
Một nghiên cứu tại Nhật Bản vào năm 2017 đã cho thấy, 
uống trà xanh sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa cao 
trong 12 tuần có thể cải thiện men gan, giảm stress oxy hóa 
và chất béo tích tụ trong gan.

Rau lá xanh
Rau họ cải sở hữu hương vị đặc biệt và cung cấp một 

lượng lớn chất xơ.
Các loại rau lá xanh thuộc nhóm rau họ cải. Chúng rất 

giàu chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích, trong đó có 
bảo vệ sức khỏe gan. Theo Suzanne Dixon, chuyên gia 
dinh dưỡng tại Trung tâm Mesothelioma, rau xanh có khả 
năng tăng cường enzym giải độc gan một cách tự nhiên.

Cà phê
Uống cà phê giúp bảo vệ gan khỏi mắc bệnh, đặc biệt 

là đối với những người đang gặp vấn đề về cơ quan này.
Cà phê là một trong những loại đồ uống tuyệt vời nhất 

để cải thiện sức khỏe gan. Chúng có khả năng thúc đẩy quá 
trình chống oxy hóa trong gan, từ đó góp phần chống viêm 
một cách tự nhiên. Trên thực tế, những người có thói quen 
uống cà phê cũng giảm được nguy cơ phải đối mặt với 

bệnh gan, ung thư và gan nhiễm mỡ.
Gừng
Gừng vừa có tác dụng chữa bệnh vừa được sử dụng 

như một chất tăng hương vị trong ẩm thực.
Gừng là loại gia vị phổ biến có mặt trong nhiều món 

ăn Việt và không hề xa lạ với nền ẩm thực Đông Nam Á. 
Từ lâu, chúng đã được sử dụng như một loại thuốc tự nhiên 
để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Chuyên gia Suzanne giải 
thích, gừng có khả năng tạo ra các enzym giúp loại bỏ độc 
tố khỏi gan.

Các loại hạt cứng
Những người ăn ít hạt có nguy cơ cao phải đối mặt với 

tình trạng tăng men gan và các bệnh về gan.
Giống với rau họ cải, các loại hạt cứng nằm trong 

nhóm siêu thực phẩm được không ít người ưa chuộng. 
Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ và duy trì 
hoạt động của gan. Một chế độ ăn giàu các loại hạt có thể 
giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do 
rượu gây ra.

Trái cây có múi
Do sở hữu một lượng lớn chất chống oxy hóa, tiêu thụ 

các loại trái cây có múi, đặc biệt là bưởi, giúp ngăn ngừa 
tổn thương và chống viêm gan.

Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi rất giàu 
vitamin C. Đây là chất vô cùng thiết yếu giúp bộ phận này 
có thể làm việc hiệu quả để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. 
Ngoài ra, bưởi rất có lợi cho gan do chứa nhiều naringin và 
naringenin. Những chất này giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn 
thương bằng cách giảm viêm, bảo vệ các tế bào gan.

Củ dền
Nước ép củ dền là một nguồn cung cấp nitrat và chất 

chống oxy hóa betalain dồi dào, có lợi cho sức khỏe tim 
mạch, giảm mất cân bằng oxy hóa và chống viêm.

Tiêu thụ củ dền là việc làm đơn giản khác giúp cải 
thiện sức khỏe gan. Loại thực phẩm này rất giàu betalain. 
Đây là chất chống oxy hóa có khả năng tăng cường sản 
xuất các enzym giải độc trong cơ thể, từ đó bảo vệ gan khỏi 
tổn thương không mong muốn.

Dầu ô-liu
Dầu ô liu được coi là chất béo lành mạnh vì chúng 

đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ tác động tích cực đến 
tim mạch cho tới thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Dầu ô-liu được nhiều người ưa chuộng và có thể dùng 
để thay thế cho các loại dầu thực vật, bơ. Đưa chúng vào 
chế độ ăn hàng ngày có thể hạn chế gan nhiễm mỡ, cải 
thiện độ nhạy insulin và enzym trong gan. Trên thực tế, 
tích tụ chất béo trong gan là giai đoạn đầu tiên của bệnh 
gan. Do đó, tác động tích cực của dầu ô-liu đối với mỡ gan, 
kèm theo các khía cạnh khác của sức khỏe, khiến cho loại 
dầu này trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ 
ăn lành mạnh.

Nghệ
Nổi tiếng với khả năng thúc đẩy sức khỏe gan, nghệ sở 

hữu nhiều curcumin, một hợp chất có tác dụng chống 
viêm, chống ung thư và oxy hóa.

Nghệ là một loại siêu thực phẩm khác được biết đến 
rộng rãi nhờ sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời. Loại gia vị này 
giúp cải thiện sức khỏe của gan, rất giàu chất chống oxy 
hóa, từ đó góp phần chống viêm, giảm nguy cơ ung thư và 
tăng cường miễn dịch.

Bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống 
hàng ngày có thể bảo vệ sức khỏe gan. Tuy nhiên, chuyên 
gia Suzanne khuyến cáo, ngoài việc thay đổi chế độ ăn 
uống, mọi người cũng cần lưu ý đến các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến bộ phận quan trọng này. Thường xuyên tập thể 
dục, tránh các chất gây hại tới gan, hạn chế uống rượu và 
không hút thuốc cũng là việc làm cần thiết để sở hữu một 
cơ thể khỏe mạnh. ■  

WonderWorks tại Orlando Florida

“Ngoạn mục” là hai từ chính xác để miêu tả về 
WonderWorks. Công trình kiến trúc này tạo điểm nhấn với 
một câu chuyện hư cấu đằng sau nó. Đó là câu chuyện liên 
quan đến một phòng thí nghiệm tối mật trên hòn đảo 
Caribe hẻo lánh, nơi có giáo sư Wonder ngày ngày miệt 
mài làm thí nghiệm. Một ngày, một thí nghiệm tâm huyết 
của ông đã vô tình gây ra một cơn lốc xoáy, khiến ngôi nhà 
bị xé toạc khỏi hòn đảo và đổ bộ xuống vùng Florida 
Panhandle trong tư thế đảo ngược.

Được xây dựng như một công viên giải trí, ngôi nhà 
mô phỏng một vụ động đất, một phòng thí nghiệm đầy rẫy 
những đồ vật kỳ lạ và đường dây phát sáng trong bóng tối. 
Kiến trúc độc đáo ấy đã thu hút du khách từ khắp nơi trên 
thế giới cùng với vô số các trò chơi, các cuộc phiêu lưu kỳ 
thú mà cũng mang tính giáo dục. ■ 

WHO: Tiếp tục duy trì xét nghiệm và 
giải trình tự gene virus SARS-CoV-2

WHO kêu gọi tất cả các nước tiêm phòng 
đầy đủ cho 100% nhóm đối tượng nguy cơ 
cao

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về COVID-19, Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra các khuyến nghị 
nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

WHO kêu gọi tất cả các nước tiêm phòng đầy đủ cho 
100% nhóm đối tượng nguy cơ cao, gồm người có bệnh lý 
nền, người cao tuổi, các nhân viên y tế, coi đây là ưu tiên 
hàng đầu trong nỗ lực đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine ở 
mức 70% dân số.

Ảnh minh họa
WHO hối thúc các nước tiếp tục duy trì xét nghiệm và 

giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 để giám sát các biến 
thể, tích hợp các dịch vụ giám sát và xét nghiệm virus 
SARS-CoV-2 với các bệnh đường hô hấp khác.

WHO cũng khuyến nghị các nước cần bảo đảm có 
một hệ thống y tế luôn sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân, cũng 
như tích hợp việc điều trị COVID-19 vào các hệ thống 
chăm sóc sức khỏe ban đầu; lập kế hoạch dự phòng các ợt đ
bùng phát với sự chuẩn bị về vật tư, thiết bị và nhân lực y tế 
phù hợp. ■ 
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NEW

794-2016/1584

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

NEW

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn haøng. 

Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng vieäc ít 

giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 S 

Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, good 

location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

SÖÙC KHOEÛ

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa Lieân 

Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, caàn baùn. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. Tieäm income cao, 

giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït ñoäng 

laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 sqft. Toïa laïc 

59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

Những sai lầm thường thấy mỗi 
khi chạy bộ

Dưới đây là những sai lầm mà bạn dễ mắc 
phải khi đi bộ hoặc chạy bộ và bạn nên sửa 
những lỗi đó như thế nào.

1. Sai giày
Bạn có thể ã biết rằng giày cao gót không phải là đ

một sự lựa chọn cho việc chạy bộ. Giày tennis và giày 
bóng rổ cũng có những vấn đề tương tự. Độ cứng của 
những đôi giày trên sân gỗ này giúp hỗ trợ chuyển động 
sang ngang nhanh chóng nhưng lại cản trở sự linh hoạt của 
gót chân đến ngón chân, dẫn đến những ảnh hưởng xấu 
cho việc đi bộ của bạn. H đôi giày có phần gót ãy tìm một 
được đệm tốt, nhẹ, thoáng khí và chống nước.

2. Đồ không vừa
Nếu giày của bạn quá lỏng, chúng sẽ không thể hỗ 

trợ bạn hoàn toàn. Đi giày quá chặt dẫn đến việc chúng có 
thể cọ xát và gây chai sạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái khi 
thử giày ở các cửa hàng như: đủ rộng rãi để bạn có thể xoay 
ngón chân một cách dễ dàng nhưng cũng vừa đủ để giữ cho 
bàn chân của bạn không bị trượt xung quanh. Mua sắm vào 
buổi chiều muộn khi bàn chân của bạn to lên để bạn có thể 
cảm nhận rõ về kích thước thật của mình.

3. Di chuyển trong một tuyến đường cố định
Bạn có thể cảm thấy nhàm chán và mất hứng thú 

với việc đi bộ của mình nếu bạn đi cùng một tuyến đường 
mỗi ngày. Thay đổi nó một cách thường xuyên để giữ cho 
việc đi bộ không bao giờ hết thú vị. Nó không chỉ tốt cho 
tâm trạng và động lực của bạn, mà còn giúp cơ và khớp của 
bạn có thể chuyển đổi một cách linh hoạt. Tìm những ngọn 
đồi để thêm vào tuyến đường của bạn. Những bài tập này 
có thể tăng cường độ tập và tăng cường sức mạnh cho cơ 
đùi, gân kheo và cơ mông.

Ảnh minh họa
4. Mở nhạc quá to
Bạn có thể thích nghe nhạc nhưng có thể không an 

toàn nếu bạn mở âm lượng quá lớn. Nếu bạn phải nghe, 
hãy tìm tai nghe phát ra âm thanh từ bên ngoài và để âm 
lượng đủ nhỏ để bạn có thể nghe thấy những g đang diễn ì 
ra xung quanh mình như: xe buýt đang chạy quá tốc độ, 
tiếng còi xe, tiếng chó sủa, tiếng còi xe cứu thương.

5. Nhìn vào điện thoại của bạn
Cứ việc nhìn chằm chằm vào điện thoại của bạn 

khi đang đi bộ hay đang tham gia giao thông nếu bạn muốn 
va vào rắc rối. Các chấn thương của người đi bộ liên quan 
đến điện thoại đ ăng hơn gấp đôi kể từ năm 2004 và hầu ã t
hết những người đi bộ - 60% - bị phân tâm bởi điện thoại 
hoặc thứ gì đó khác. Dừng lại, tránh đường và hoàn thành 
công việc của bạn trên điện thoại trước khi đi bộ trở lại.

6. Không đem theo một chú chó đồng hành
Người bạn 4 chân của bạn sẽ rất vui khi được cùng 

đi dạo xung quanh với bạn. Hóa ra là những người nuôi 
chó và đưa chúng đi dạo thường xuyên thường có cơ hội 
tập thể dục trong vòng 150 phút mỗi tuần, đây là mức ít 
nhất mà các chuyên gia khuyến nghị để có sức khỏe tốt.

7. Không tính được số bước và quãng đường
Đếm bước theo km hoặc phút là quan trọng. Bằng 

cách đó, bạn sẽ biết liệu m đang đáp ứng các mục ình có 
tiêu tập thể dục của mình hay không. Những người theo 
dõi các bước thực hiện nhiều hơn khoảng 27% so với 
những người không tham gia một nhóm nghiên cứu. Điều 
đó cộng lại trung bình 2.500 bước mỗi ngày.

8. Sai thức uống
Bạn có định thưởng cho mình một ly nước ngọt 

trên đường đi bộ của bạn không? Bạn sẽ nhận được quá 
nhiều đường và nhiều calo hơn bạn muốn. Sao bạn không 
thử một thức uống thể thao? Bạn có thể không cần bổ sung 
chất điện giải nếu chỉ đi bộ vừa phải. Cách tốt nhất để giữ 
đủ nước khi bạn đi bộ là uống nước.

9. Không giãn cơ sau mỗi cuộc đi bộ hay chạy bộ
Các nhóm cơ trên chân của bạn, đặc biệt là bắp 

chân nên được kéo giãn nhẹ nhàng khi bạn hoàn thành 
bước đi. Nó sẽ giúp bạn luôn linh hoạt nhưng đừng lạm 
dụng nó. Các động tác kéo căng không nên làm bạn đau. 
Giữ mỗi động tác trong 10 - 20 giây. Sử dụng một chiếc 
ghế hoặc một bức tường để giúp bạn giữ thăng bằng. ■ 

Các nhà khoa học tìm ra giải 
pháp giúp trẻ giảm mắc viêm phế 
quản

Viêm phế quản là bệnh lý đường hô hấp 
thường gặp ở mọi đối tượng. Trong trường 
hợp trẻ em nhiễm bệnh, nguyên nhân chủ 

yếu bởi sự suy giảm miễn dịch khiến vi khuẩn hoặc vi-rút 
mang mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.

Tỷ lệ mắc viêm phế quản ở trẻ càng tăng cao khi trẻ 
có cơ hội tiếp xúc nơi đông người. Bởi sức đề kháng của trẻ 
em còn non nớt nên khi tập trung ở môi trường đông đúc, 
sẽ dễ dàng tạo sự xâm nhập và lây lan mầm bệnh. Thêm 
vào đó, trẻ em có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hệ thống 
miễn dịch chỉ đạt được mức trưởng thành ở giai đoạn 
khoảng 12 tuổi. Sự khiếm khuyết trong hệ thống miễn dịch 
là một trong những yếu tố có thể gây bệnh về đường hô 
hấp, trong đó có viêm phế quản.

Nếu không có các biện pháp phòng ngừa và điều trị 
bệnh kịp thời thì có thể gây ra một số biến chứng nguy 
hiểm như viêm phổi, viêm giãn phế quản, viêm phế quản 
mãn tính, suy hô hấp cấp,...

Khi nhiễm bệnh, trẻ có thể gặp phải một số biểu 
hiện khó chịu như đau thắt vùng ngực, ho khan kéo dài, 
đau họng, sốt,... Để điều trị viêm phế quản, thông thường, 
liệu pháp kháng sinh sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, phương 
pháp này có nhược điểm lớn là khi lạm dụng liều lượng 
hoặc sử dụng trong thời gian dài sẽ góp phần tạo sự đề 
kháng của vi khuẩn, gây độc tính có thể tránh được và tăng 
chi phí điều trị. Do đó, việc nghiên cứu biện pháp kháng 
khuẩn trong phòng, ngừa và ường hô hấp điều trị bệnh lý đ
ở trẻ là điều cần thiết.

Hiện nay, nhiều nhà khoa học đã và đang nghiên 
cứu ứng dụng ly giải vi khuẩn trong ph điều trị òng ngừa và 
bệnh về đường hô hấp ở trẻ, trong đó có viêm phế quản.

Ly giải vi khuẩn là hỗn hợp của các kháng nguyên 
vi khuẩn có nguồn gốc từ các loài vi khuẩn khác nhau 
thường gây ra bệnh lý đường hô hấp như Staphylococcus 
au reus ,  S t r ep tococcus  pyogenes ,  K lebs i e l l a 
pneumoniae…

Mỗi loại sẽ được đem đi nuôi cấy, sau đó sử dụng 
phương pháp ly giải tế bào cơ học và đông khô để thu được 
các kháng nguyên cần thiết. Các kháng nguyên này sẽ kết 
hợp cùng một số tá dược để tạo thành dạng viên nén.

Theo ThS.Đinh Thị Hoa, bác sĩ chuyên khoa Nhi - 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: “Ly giải vi khuẩn không 
còn khả năng gây bệnh và có khả năng kích hoạt hệ miễn 
dịch đặc hiệu trong cơ thể để sản xuất kháng thể chống lại 
các tác nhân gây bệnh và cơ thể có khả năng ghi nhớ các tác 
nhân gây bệnh này”. Từ đó, cho phép xây dựng cho cơ thể 
khả năng đề kháng kéo dài.

Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới chứng minh 
hiệu quả của ly giải đối với bệnh viêm phế quản. Nghiên 
cứu của Orcel và cộng sự đ điều trị bằng ly ã cho thấy việc 
giải vi khuẩn giảm 40% các đợt viêm phế quản cấp. Đồng 
thời, tỷ lệ sử dụng các đơn thuốc kháng sinh trong điều trị 
bệnh đã giảm thiểu. Một nghiên cứu lâm sàng khác trên 
104 bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính cho thấy khi sử 
dụng ly giải giúp giảm đáng kể các đợt sốt, đồng thời tăng 
nồng độ kháng thể IgA huyết thanh và số lượng tế bào 
miễn dịch lympho T.

Kết quả từ một nghiên cứu khác đã khẳng định ly 
giải vi khuẩn đường uống giúp cải thiện đáng kể nồng độ 
kháng thể IgG và IgA trong cơ thể trẻ. Thêm vào đó, ly giải 
còn có tác dụng kích thích miễn dịch và giảm nhiễm trùng 
tái phát.

Vitamin C cũng được nghiên cứu trong việc phòng 
ngừa bệnh lý đường hô hấp hiệu quả. Theo kết quả từ một 
nghiên cứu tại Séc cho thấy 93% người tham gia đạt được 

hiệu quả giảm tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cấp đến hơn 
50% khi sử dụng ly giải vi khuẩn và vitamin C. ■ 

Bị từ chối đôi khi cũng tốt

Nhận một lời từ chối có thể gây ra cảm giác 
không thoải mái cho bất cứ ai, dù đó là 
điều khó có thể tránh khỏi trong cuộc 

sống.
Tiến sĩ, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Leslie 

Becker Phelps cho biết, trong một số trường hợp, lời từ 
chối thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm và lo lắng.

Tại sao lời từ chối lại gây tổn thương?
Những lời từ chối thường gây cảm giác không dễ 

chịu, không phải vì chúng ta yếu đuối hay quá nhạy cảm. 
Điều này liên quan đến góc độ tiến hóa, và chúng ta rất cần 
người khác chấp nhận mình.

Theo nhà trị liệu tâm lý Lori Gottlieb, con người 
dựa vào việc sống theo nhóm để tồn tại. Do đó, khi ai đó từ 
chối bạn, bạn thấy mình thiếu giá trị. Thêm vào đó, nhu cầu 
kết nối tồn tại trong chúng ta ngay từ khi mới sinh ra. Vì 
vậy, một số người gặp khó khăn hơn trong việc vượt qua sự 
từ chối.

Trong tất cả các loại từ chối, bị người mình yêu từ 
chối đem lại cảm giác tồi tệ nhất bởi điều này đồng nghĩa 
với cảm giác bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, trên thực tế, nói lời từ chối hoặc chấp 
nhận lời từ chối có thể thực sự mang lại lợi ích cho bạn. Nó 
có thể giúp bạn trưởng thành và kiên cường hơn trong cuộc 
sống.

Ảnh minh họa
Làm thế nào đối diện với sự từ chối?
Hãy thực hành tự chăm sóc bản thân
Tức giận và tổn thương có thể sẽ là phản ứng tức 

thì của bạn sau khi bị từ chối. Tuy nhiên, điều này không 
giúp làm giảm cảm xúc tiêu cực, thậm chí có khả năng làm 
tăng những xúc cảm xấu.

Trong những thời điểm này, chăm sóc bản thân 
thực sự quan trọng. Nên bắt đầu bằng việc tự xoa dịu bản 
thân, bao gồm việc xoa dịu từng giác quan trong số năm 
giác quan của bạn. Đó có thể bao gồm ăn ngon, uống đồ 
uống yêu thích, mặc đồ thoải mái, chạy bộ, tập yoga, 
thiền... Tất cả những điều này đều có thể giúp bạn có được 
trạng thái cân bằng để suy nghĩ rõ ràng hơn về tình huống 
thay vì suy nghĩ theo cảm xúc cá nhân.

Dành thời gian để xử lý cảm xúc của bạn
Sau khi đã dành thời gian để bình tĩnh, điều quan 

trọng là phải chú ý đến những gì bạn đang cảm thấy. Nên 
liệt kê tất cả những cảm xúc mà bạn đang cảm thấy theo 
đúng nghĩa đen. Theo Becker-Phelps, cảm xúc của bạn 
không bao giờ đúng hay sai, chỉ đơn giản đó là cảm xúc.

Tránh tự dằn vặt
Sau khi bị từ chối, chúng ta có xu hướng dằn vặt 

bản thân về những điều có thể khiến mình bị từ chối. Tuy 
nhiên, thói quen này chắc chắn khiến chúng ta cảm thấy tồi 
tệ hơn. Tốt nhất là hãy viết ra một số điều tích cực về mình, 
ví dụ danh sách một số điểm mạnh và giá trị của bạn. Điều 
này sẽ giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Tìm kiếm sự hỗ trợ
Điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là cuộc sống 

không chỉ có một lần bị từ chối. Đừng quên rằng bạn luôn 
có rất nhiều người ở bên như gia đình, bạn bè... Hãy tìm tới 
họ để được hỗ trợ về tinh thần. Gottlieb nói, điều đó nhắc 
chúng ta về việc chúng ta đáng yêu như thế nào, mọi người 
quan tâm đến chúng ta ra sao và chúng ta xứng đáng với 
điều đó hay không”.

Sống lành mạnh
Lời từ chối có thể khiến bạn ngủ không đủ giấc, ăn 

uống không tốt... Tuy nhiên, điều này chỉ khiến bạn mệt 
mỏi hơn. Nên tập trung vào việc ăn uống đầy đủ, tập thể 
dục thường xuyên và cung cấp đủ nước cho cơ thể. Tất cả 
điều này giúp bạn vững vàng khi đối mặt với sự từ chối. 
Becker-Phelps nhấn mạnh: “Lối sống của bạn càng lành 
mạnh thì bạn càng có nhiều nguồn lực hơn để đối phó với 
những tình huống khó khăn”.

Đừng chùn bước
Đừng bao giờ để những lời từ chối ngăn cản bạn nỗ 

lực trong tương lai. Suy cho cùng, bị từ chối là một phần tất 
yếu của cuộc sống. Tất cả những người thành công đều 
từng trải qua điều đó, lúc này hay lúc khác. Gottlieb nói: 
“Điều quan trọng nhất là đừng mãi chìm trong nỗi buồn 
của việc bị từ chối. Nên đặt ra câu hỏi: Tôi có thể học được 
gì từ trải nghiệm này?”. ■
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The New Degree 
of  Comfort

Sống sót trên đảo hoang 5 ngày 
nhờ ả chanh và uống nước  ăn 2 qu
biển

Sau khi bị ngã từ một tảng đá lớn, người đàn ông 
51 tuổi rơi xuống biển. May mắn giữ được tính 
mạng khi dạt vào đảo hoang, sinh sống trong 5 

ngày.
Người đàn ông gặp tai nạn khi đến thăm Mirador do 

Roncador, một điểm quan sát ở bãi biển Grumari. Ông bất 
ngờ ngã xuống biển từ một tảng đá lớn, rồi bị sóng kéo ra 
xa.

“Tôi bị ngã, chìm xuống, tôi cố gắng thoát ra khỏi và 
bơi vào bờ nhưng không được”, Nelson Nedy nhớ lại 
khoảnh khắc bị dòng nước biển chảy mạnh cuốn đi.

Như có một phép màu đã xảy ra với Nelson Nedy khi 
ông không thiệt mạng sau cú ngã đó mà bị dạt vào một đảo 
hoang ở Rio de Janeiro.

Giữ được tính mạng là điều may mắn và bây giờ 
Nelson Nedy phải tìm cách để sống sót trên Đảo Palmas 
không có người ở chờ ngày được giải cứu.

Nelson Nedy cho biết: “Không còn nơi nào để đi, tôi 
chờ đợi, hồi phục sức khỏe vì bị mất nhiều sức do ở dưới 
biển quá lâu”.

Những ngày đầu Nelson Nedy cảm thấy vô cùng tuyệt 
vọng. “Không có gì ở đó. Không có gì để trú ẩn, không có 
gì để ăn”, Nelson Nedy nhớ lại.

Ông đi tìm sự trợ giúp nhưng không có kết quả, cuối 
cùng Nelson Nedy tìm thấy một hang động để ông có thể 
ngủ qua đêm hôm đầu tiên.

Ngày hôm sau, Nelson Nedy đi quanh hòn đảo tiếp 
tục tìm kiếm thì phát hiện một chiếc lều cũ tạm bợ do ai đó 
từng ở đây dựng lên. Ở gần đó, ông nhặt được 2 quả chanh 
và 2 chai nước.

Chính nhờ vào việc ăn 2 quả chanh và uống nước biển 
Nelson Nedy mới có thể sống sót qua 5 ngày trước khi 
được giải cứu.

Anh dùng chiếc chăn nhỏ bỏ lại trong lều để làm cờ 
đánh dấu thu hút sự chú ý của tàu thuyền đi qua nhưng cảm 
thấy mọi nỗ lực đều vô vọng. Có thời điểm ông cố gắng bơi 
ra biển để trở về nhưng cuối cùng phải quay trở lại. “Tôi đi 
được nửa đường nhưng thủy triều khiến mọi thứ trở nên 
khó khăn hơn. Có lúc tôi ước mình chết đi cho rồi”, Nelson 
Nedy nhớ lại.

Nhiều ngày sau, một chiếc mô tô nước tình cờ đi 
ngang qua khu vực đảo và Nelson Nedy đã nhìn thấy rồi 
phát ra tín hiệu cầu cứu. Ông chỉ bị thương nhẹ, được đưa 
đến bệnh viện địa phương kiểm tra và xuất hiện cùng ngày.

Kỳ tích đã xảy ra với Nelson Nedy nhưng ông cho 
rằng sẽ không có may mắn lần thứ hai nên bản thân phải 
cẩn thận hơn trong mọi việc. ■  

Cô bé 3 tuổi trở thành người nhỏ 
tuổi nhất thế giới giải khối rubic

Nhiều kết quả thống kê cho thấy không đến 
5,8% dân số thế giới có thể giải thành công 
khối rubic. Giải khối rubic vốn đòi hỏi nhiều 

kỹ năng và cần thời gian tập luyện nhiều nên thành tích mà 
cô bé 3 tuổi đến từ Ấn Độ lập được khiến nhiều người trầm 
trồ thán phục.

Divisha Bhansali, 3 tuổi sống tại Delhi, Ấn Độ đã lập 
kỷ lục thế giới, là người nhỏ tuổi nhất giải những khối 
rubic. Cô bé giải khối rubic phức tạp chỉ trong 5 phút. Cô 
bé 3 tuổi đã thu hút sự chú ý của công chúng với thành tích 
phi thường của mình. Nói về thành tích của con gái, bà 
Aarti Bhansali, mẹ của bé cho biết cô con gái nhỏ thể hiện 
là một người rất nhạy bén ngay từ khi mới lọt lòng và rất 
thông minh.

Nhận thấy những khả năng thiên bẩm của con, 
Bhansali bắt đầu giới thiệu cho cô bé những điều cơ bản từ 
năm 2 tuổi. Divisha Bhansali sớm thể hiện sự hứng thú, 
yêu thích với việc giải rubic nên học rất nhanh. Mẹ của bé 
cũng chủ động hơn trong việc dạy con gái một số thủ thuật 
giúp cô giải khối rubic nhanh hơn.

Vishal Bhansali, bố của bé cho biết việc giải các khối 
rubic cần biết nhiều phép tính toán học, người lớn cũng 
gặp nhiều khó khăn trong việc giải khối rubic với thời gian 
5 phút. Ông chia sẻ bản thân vô cùng tự hào về chiến công 
của con gái nhỏ.

Lời khuyên quan trọng nhất mà Vishal Bhansali đưa 
ra là hãy quan sát con, phát hiện đam mê, hướng dẫn và 
động viên con theo đuổi. Bạn sẽ thực hành hiệu quả hơn 
nếu bạn thích thú với công việc mình đang làm.

Năm ngoái, cậu bé 12 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến, 
Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có màn 
biểu diễn vừa giải ba khối rubic vừa tung hứng chúng. Que 
Jianyu đến từ thành phố Hạ Môn có màn biểu diễn “độc 

nhất vô nhị” khi cùng lúc xoay 3 rubic vừa chơi tung hứng.
Với thành tích đáng nể này, cậu bé đã ghi tên trở thành 

kỷ lục gia thế giới với thời gian ngắn nhất là 5 phút 6 giây.  
Lúc 7 tuổi, Que Jianyu cũng được ghi tên vào sách kỷ lục 
thế giới Guinness với tư cách là người trẻ tuổi nhất vừa bịt 
mắt vừa giải rubic 3x3. Thần đồng đến từ Hạ Môn học chơi 
rubik từ năm 6 tuổi và thường xuyên được mời tham gia 
các chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng nhí. ■ 

Bí mật kế hoạch hồi sinh loài 
động vật đã tuyệt chủng cách đây 8 
thập kỷ

Các nhà khoa học lên kế hoạch hồi sinh loài hổ 
Tasmania đã tuyệt chủng từ năm 1936.

Gần 100 năm sau khi tuyệt chủng, hổ Tasmania nổi 
tiếng có thế sống lại một lần nữa thông qua chương trình 
hồi sinh của các nhà khoa học Australia. Loài thú hung dữ, 
cơ thể có nhiều vết sọc từng lang thang trong các bụi rậm ở 
Australia. Hổ Tasmania có kích thước bằng một con chó 
sói, biến mất cách đây khoảng 2.000 năm ở khắp mọi nơi 
ngoại trừ đảo Tasmania, Australia.

Hổ Tasmania được cho là thủ phạm gây thiệt hại cho 
gia súc của người dân trên đảo vào những năm 1800. 
Người dân địa phương đã săn bắt chúng quá nhiều, dẫn đến 
việc tuyệt chủng.

Cá thể hổ Tasmania cuối cùng sống trong điều kiện 
nuôi nhốt có tên là Benjamin, chết vào năm 1936 tại vườn 
thú Beaumaris ở Hobart, Tasmania. Theo các nhà khoa 
học, dự án sẽ truy xuất DNA cổ đại và sinh sản nhân tạo để 
đưa loài động vật đã tuyệt chủng trở lại cuộc sống hiện tại.

Andrew Pask, giáo sư tại Đại học Melbourne, người 
tham gia vào dự án cho biết: “Công nghệ mới mang lại cơ 
hội đưa những loài đã tuyệt chủng trở lại, sửa chữa sai lầm. 
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần phải bảo vệ đa dạng 
sinh học hiện tại khỏi sự tuyệt chủng trong tương lai”.

Trước đó, doanh nhân công nghệ Ben Lamm và nhà di 
truyền học George Church làm việc tại Trường Y Harvard 
thực hiện dự án 15 triệu USD đầy táo bạo để đưa voi ma 
mút đã tuyệt chủng trở lại thế giới hiện tại.

Để hồi sinh hổ Tasmania, nhóm dự án phải thực hiện 
nhiều bước kết hợp phức tạp giữa khoa học và công nghệ 
tiên tiến như chỉnh sửa gen hay tạo tử cung nhân tạo.

Đầu tiên, các nhà khoa học sẽ xây dựng bộ gen chi tiết 
của loài động vật đã tuyệt chủng, so sánh với bộ gen của 
loài họ hàng gần nhất còn sống. Đó là một loài thú có túi ăn 
thịt có kích thước nhỏ, khá giống một con chuột, được gọi 
la dunnart đuôi béo.

Andrew Pas giải thích: “Chúng tôi lấy các tế bào sống 
từ dunnart đuôi béo và chỉnh sửa những điểm DNA của 
chúng khác với Hổ Tasmania. Về cơ bản, chúng tôi đang 
cố gắng đưa tế bào dunnart để trở thành tế bào hổ 
Tasmania. Hi vọng cuối cùng 
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Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy laïnh, 

siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, granite beáp. 

3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû tieàn HOA haøng 

thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes Benz 

GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 36K miles. 

Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù môùi $65K, baùn gaáp 

$35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

May mắn sống sót sau khi bị sét 
đánh, người đàn ông có khả năng kỳ 
lạ

Sau khi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn bị 
sét đánh, người đàn ông đến từ Australia bỗng 
có khả năng dự ão.   đoán chính xác các cơn b

Kristoffer Green, 31 tuổi, đến từ Queensland, 
Australia nhận thấy bản thân có khả năng kỳ lạ sau khi trải 
qua sự cố bất ngờ.

Vào ngày mưa lớn trong cơn bão, anh rời bệnh viện 
đưa con gái bị ong bắp cày đốt trở về nhà sau thời gian điều 
trị.

Khi Kristoffer Green đang cầm ô che mưa cho vợ đặt 
con gái vào ghế sau xe ô tô thì một tia sét đánh ngang qua, 
trúng vào cánh tay anh.

Chiếc ô có tay cầm bằng gỗ nhưng ngón tay của 
Kristoffer Green đặt vào phần kim loại ở thân chiếc ô.

“Luồng ánh sáng khiến tôi chói mắt rồi tôi ngất đi nằm 
xuống sàn. Vợ tôi kể lại rằng lúc đó tôi suy sụp rất nhanh”, 
Kristoffer Green cho biết.

Anh được các nhân viên y tế đưa vào bệnh viện cấp 
cứu và may mắn giữ được tính mạng. Nhưng khi tỉnh lại, 
anh không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.

Điều kỳ lạ xảy ra sau vài ngày khi Kristoffer Green 
tỉnh dậy. Bạn bè, người thân của anh cho rằng đây là một 
khả năng kỳ diệu và có được nó là điều nhiều người mong 
muốn, nhưng với Kristoffer Green thì không.

Anh chia sẻ rằng mỗi khi sắp có bão, cánh tay phải bị 
tia sét đánh trúng có cảm giác ngứa ngáy, rồi chuyển sang 
đau nhức. Hơn nữa, bản thân anh trở nên lo lắng, bất an 
mỗi khi sắp có bão.

Dần dần, Kristoffer Green nhận ra mình có khả năng 
dự đoán mỗi khi có một cơn bão sắp đổ bộ. Việc dự báo đã 
diễn ra nhiều lần và gia đình, bạn bè chia sẻ rằng anh đoán 
chưa lần nào sai.

Mỗi lần cảm thấy bão sắp đến, anh Green đều nói với 
vợ và y như rằng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, lâu lắm là đến 
ngày hôm sau cơn bão sẽ đi qua nơi gia đình anh sinh sống.

“Tôi thường nói với vợ rằng có một cơn bão đang đến 
và chắc chắn chỉ vài giờ sau đó, cơn bão ập đến”, 
Kristoffer Green chia sẻ.

Hàng năm, có tới 1,4 tỷ tia sét trên khắp thế giới. Cứ 

mỗi giây trôi qua sẽ có khoảng 44 tia sét xảy ra ở đâu đó 
trên Trái Đất.

Cứ 12.000 người thì có 1 người có khả năng bị sét 
đánh và trong số 500 người bị sét đánh, 90% sống sót. Các 
trận giông bão lớn xảy ra vào 140-160 đêm mỗi năm với 
trung bình 28 tia sét mỗi phút, kéo dài tới 10 giờ mỗi lần. ■ 

Đi khắp 50 bang nước Mỹ chỉ 
trong 5 ngày, ba người đàn ông lập 
kỷ lục thế giới

Peter McConville, Pavel Krechetov và 
Abdullahi Salah ghi tên vào sách kỷ lục thế 
giới sau khi hoàn thành chuyến đi 50 bang của 

Mỹ chỉ trong 5 ngày.
Peter McConville sinh sống ở Austin, Mỹ luôn mơ 

ước đến thăm 50 tiểu bang của Mỹ. Mới đây, anh và hai 
người bạn đã hoàn thành mục tiêu lớn đó, thậm chí còn 
xuất sắc phá kỷ lục thế giới trong hành trình tuyệt vời này.

Peter McConville và hai người bạn là Pavel 
Krechetov và Abdullahi Salah cùng nhau lên kế hoạch đi 
khắp 50 bang nước Mỹ. Chuyến hành trình của họ kết thúc 
sau 5 ngày 13 giờ và 10 phút.

Với thành tích này, họ trở thành những người thực 
hiện chuyến đi 50 bang nước Mỹ trong thời gian nhanh 
nhất. Kỷ lục trước đó thuộc về hai người Thomas Cannon 
và Justin Morris, hoàn thành chuyến đi sau 5 ngày, 16 giờ 
và 20 phút.

Ba người đàn ông bắt đầu chuyến đi của họ ở 
Vermont, thuê xe đi qua nhiều bang trong đất liền trước khi 
chuyển sang di chuyển bằng đường hàng không từ 
Washington đến Alaska và kết thúc chuyến đi ở Hawaii.

Tổng cộng, bộ ba đã di chuyển khoảng 11.587 km, chi 
hết khoảng 12.000 USD, tương đương khoảng 280 triệu 
đồng cho tiền vé máy bay, xăng, thực phẩm và một số tiện 
ích khác, đồng thời trải qua tổng cộng 120 giờ ngồi trên ô 
tô.

McConville chia sẻ rằng đây là một cuộc chạy đua với 
thời gian để đảm bảo cả ba cùng di chuyển nhanh nhất và 
an toàn nhất trong suốt hành trình. Trên đường đi, cả ba đã 
dừng lại tại một số địa danh nổi tiếng của Mỹ như Quảng 
trường thời đại, ngắm bình minh ở Grand Canyon, Núi 
Rushmore, Đồng bằng muối Bonneville.

“Rất khó để mô tả hết những trải nghiệm mà chúng tôi 

có cơ hội nhận được trong suốt cuộc hành trình. Chúng tôi 
đã chứng kiến quá nhiều điều cùng một lúc. Mọi thứ đều 
rất tuyệt vời”, McConville chia sẻ.

Chuyến đi đầy thử thách và áp lực về thời gian khiến 
ba người đàn ông trải qua những việc chưa từng làm trong 
đời. Chặng đường dài và di chuyển gần như liên tục đòi hỏi 
một thể chất tốt và tinh thần lạc quan, vượt qua mệt mỏi. 
Một trong những điều mà McConville nhớ nhất là anh chỉ 
có thời gian tắm một lần trong suốt 5 ngày của cuộc hành 
trình.

Sau khi kết thúc chuyến đi ở Hawaii, McConville và 
bạn bè đã dành gần hai ngày để thư giãn, hòa mình vào 
cuộc sống trên đảo trước khi bắt đầu hành trình về nhà.

McConville cho biết: “Bản thân luôn mong muốn 
được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Tôi hy vọng hành 
trình này có thể truyền cảm hứng cho những người khác 
hãy đi ra ngoài và khám phá thế giới”. ■  

Gà bị kiện lên tòa án vì gáy 200 lần 
một ngày

Một cặp vợ chồng bức xúc đã kiện hàng xóm 
và con gà của họ ra tòa vì bị “hành hạ” bởi 
tiếng gáy của con gà trong nhiều năm.

Jutta và Friendrich-Wilhelm K (Đức) đã rất khó chịu 
với tiếng chú gà Magda của hàng xóm gáy trong nhiều 
năm và gáy cả ngày, bắt đầu từ 8giờ sáng cho đến tối.

Thậm chí Jutta và Friendrich-Wilhelm K còn ghi lại 
nhật ký gáy của con gà và cho thấy có ngày chú gà Magda 
gáy đến 200 lần. Thậm chí đôi vợ chồng này còn không 
dám mở cửa số vì sợ phải nghe tiếng gà gáy.

Để thoát khỏi 'ác mộng' này, cặp vợ chồng đã kiện 
hàng xóm và chú gà Magda với yêu cầu phải chuyển con 
gà đi chỗ khác.

Tuy nhiên, chủ sở hữu của con gà - ông Michael D 
không đồng ý điều này với lý do, ông cần con gà trống cho 
công việc của mình. Vì trang trại của ông có rất nhiều gà 
mái, cần gà trống cho quá trình sinh sản của gà mái. 

Vì không đạt được thỏa thuận, và tòa án cũng không 
thể xử vụ án đặc biệt này, nên cuộc tranh cãi đã diễn ra 
nhiều năm và chưa có hồi kết.

Có thể thấy, trong cuộc sống, hàng xóm láng giềng có 
thể dễ dàng xảy ra xích mích chỉ vị một chuyện rất nhỏ. 
Nếu không nhường nhịn nhau, một việc nhỏ cũng có thể 
dẫn những người “tối lửa tắt đèn có nhau” lên tòa. ■ 
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880-2025/1593

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
_________________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët saáy + internet + naáu aên. Gaàn chôï Myõ 

Hoa. 

Xin lieân laïc: 

832-289-7619

832-247-6959
_________________________________________________

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân laïc sau 

9h toái: 

832-964-6168 * 832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)
_________________________________________________

874-2025/1593

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät phoøng 

cho thueâ, khu Aliana, West Belfort vaø FM 

1464, $400/thaùng, moät ngöôøi. Bao ñieän 

nöôùc, naáu aên, giaët saáy, internet. Öu tieân cho 

phaùi nöõ ñoäc thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343 * 408-759-1752
_________________________________________________

869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù phoøng cho 

thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän 

nöôùc vaø Internet Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932 * 832-273-9783

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, 

saïch seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu aên, 

$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 

669-285-8701
_________________________________________________

826-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh nöõ 

thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, gas, wifi. 

Khu yeân tónh, coù coång saét baûo veä. Khu vöïc 

Westheimer & Synott 77082, gaàn shopping 

center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330
_________________________________________________

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 1 

phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, phoøng 

lôùn (Master) $850, phoøng nhoû ($400). Khu 

an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc anh Hai:

832-526-3566

Nghóa: 571-355-6669
_________________________________________________

793-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø goùc Synott & Bissonnet. Dö 2 phoøng 

cho Nam ñoäc thaân share. Phoøng lôùn coù 

Bathroom saùt cöûa $400/thaùng. Phoøng vöøa 

$350/thaùng. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet. Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
_________________________________________________

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ Hoa, 

HEB, Fiesta, coù phoøng cho share, coù saún 

giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, Giaët Saáy, Internet. 

Giôø giaác thoaûi maùi. Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273

875-2025/1593

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 

ninh, $350/thaùng, Northwest. 

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
_________________________________________________

834-2021/1589

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. $380 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi boä ra 

chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø Thanh 

Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy + internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
_________________________________________________

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi. 

Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
_________________________________________________

814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù phoøng 

cho share $330 moät thaùng. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081

281-558-7460
_________________________________________________

795-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

$380/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát:

346-378-8333

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

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

giaù $350/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn Hong Kong 

4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc 

Minh Ñoaøn:

832-398-5806

821-2020/1588

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø gaàn chôï 

HK III, Thaéng Höng, Taân Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
_________________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn Fm1464 

& Beechnut Richmond. Nhaø roäng coù phoøng 

cho treû. Hai ngöôøi troâng nom, coù License coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280
_________________________________________________

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ - COÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, thoaùng 

maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø 

ngay Freeway 59 South, gaàn Brazos Town 

Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814
_________________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Sáu loại  thực phẩm giúp 
“nhuộm đen” tóc bạc, nuôi dưỡng 
tóc

Tóc bạc là vấn đề của nhiều người, nhưng 
hóa ra bạn có thể “nhuộm đen” nó nhờ chế 
độ ăn uống!

Khi con người già đi, màu tóc thay đổi là điều bình 
thường. Nhưng tóc bạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào 
trong đời. Ngay cả thanh thiếu niên và những người ở độ 
tuổi 20 cũng có thể nhận thấy những sợi tóc trắng.

Cơ thể con người có hàng triệu nang lông hoặc túi 
nhỏ lót trên da. Các nang tạo ra tóc và màu sắc hoặc các tế 
bào sắc tố có chứa melanin. Theo thời gian, các nang tóc 
mất đi các tế bào sắc tố, dẫn đến màu tóc trắng.

Tóc bạc có thể dễ khiến “tuổi ngoại hình” lớn hơn 
“tuổi thật”. Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung 
Quốc) Lin Shihang đã chia sẻ kinh nghiệm chống tóc bạc 
trên trang Facebook Good Food Class.

Những nguyên nhân chính gây ra tóc bạc
Ông chỉ ra rằng các nguyên nhân gây lão hóa tóc 

bao gồm căng thẳng oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các 
gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể), gen, môi 
trường, thiếu chất dinh dưỡng cụ thể…

Tờ Medical News Today giải thích rõ hơn cách mà 
các yếu tố này ảnh hưởng đến việc xuất hiện tóc bạc:

Ảnh minh họa
Thiếu hụt vitamin dẫn đến tóc bạc
Bất kỳ sự thiếu hụt vitamin B6, B12, biotin, 

vitamin D hoặc vitamin E nào cũng có thể góp phần làm 
cho tóc bạc sớm.

Một báo cáo năm 2015 trên tạp chí Development 
ghi nhận các nghiên cứu về sự thiếu hụt khác nhau về 
vitamin D3, vitamin B12 và đồng và mối liên hệ của chúng 
với tóc bạc. Nó cho thấy sự thiếu hụt dinh dưỡng ảnh 
hưởng đến sắc tố, màu đen của tóc có thể trở lại khi bổ sung 
vitamin.

Một nghiên cứu năm 2016 được báo cáo trên 
International Journal of Trichology đã xem xét các yếu tố 
liên quan đến tóc bạc sớm ở thanh niên Ấn Độ. Nó phát 
hiện thấy mức độ thấp của ferritin huyết thanh, chất dự trữ 
sắt trong cơ thể, vitamin B12 và cholesterol tốt HDL-C 

thường gặp ở những người tham gia bị bạc tóc sớm.
Gen di truyền tóc bạc sớm
Tóc bạc sớm của một người phần lớn có liên quan 

đến di truyền, theo một báo cáo năm 2013 trên Tạp chí Da 
liễu, Khoa học và Bệnh phong Ấn Độ.

Chủng tộc và dân tộc cũng đóng vai trò quan trọng. 
Theo một nghiên cứu năm 2013, người da trắng có thể bắt 
đầu bạc tóc sớm ở tuổi 20, trong khi một người có thể trẻ 
đến 25 tuổi ở người châu Á và 30 tuổi ở người Mỹ gốc Phi, 
theo cùng một nghiên cứu năm 2013.

Căng thẳng oxy hóa
Mặc dù tóc bạc chủ yếu là do di truyền, nhưng căng 

thẳng oxy hóa trong cơ thể có thể đóng một vai trò nào đó 
khi quá trình này diễn ra sớm.

Căng thẳng oxy hóa gây ra sự mất cân bằng khi 
chất chống oxy hóa không đủ để chống lại tác hại của các 
gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định 
làm tổn thương tế bào, góp phần gây ra lão hóa và bệnh tật.

Quá nhiều căng thẳng oxy hóa có thể thúc đẩy sự 
phát triển của các bệnh, bao gồm cả bệnh bạch biến về sắc 
tố da. Bệnh bạch biến cũng có thể khiến tóc trở nên trắng 
do tế bào melanin chết hoặc mất chức năng tế bào.

Một số yếu tố khác trong cuộc sống
Có nhiều nghiên cứu trái ngược nhau về căng 

thẳng trong cuộc sống thực, chẳng hạn như căng thẳng do 
chấn thương, dẫn đến bạc sớm.

Một nghiên cứu từ Đại học New York, được báo 
cáo trên Nature Medicine, cho thấy rằng các tế bào chịu 
trách nhiệm về màu tóc có thể bị suy kiệt khi cơ thể bị căng 
thẳng.

Một nghiên cứu từ năm 2013 được báo cáo trên 
Tạp chí Da liễu Trực tuyến Ý, cho thấy rằng những người 
hút thuốc có nguy cơ bắt đầu bị tóc bạc cao gấp 2 lần rưỡi 
trước 30 tuổi so với người không hút thuốc.

Một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí của Học 
viện Da liễu Hoa Kỳ cũng đã chứng minh rằng hút thuốc lá 
có liên quan đến tóc bạc sớm ở nam giới trẻ.

Do đó, ông Lin Shihang gợi ý ngoài việc sử dụng 
các sản phẩm dưỡng bên ngoài, thực tế, 6 loại thực phẩm 
dưới đây có thể giúp bạn cung cấp đủ dinh dưỡng cho tóc.

Sáu loại thực phẩm “nhuộm đen” tóc bạc
1. Thực phẩm giàu vitamin nhóm B (cá hồi, rau 

mồng tơi, thịt gà): Tham gia vào quá trình chuyển hóa 
năng lượng trong cơ thể, trong đó B12 liên quan nhiều hơn 
đến quá trình tạo máu, cung cấp đầy đủ oxy máu cho tóc.

2. Thực phẩm giàu vitamin C (kiwi, ổi, súp lơ): 
Căng thẳng oxy hóa là một trong những lý do chính gây ra 
lão hóa và bạc tóc. Vitamin C là một chất chống oxy hóa 
quan trọng trong cơ thể con người, có thể làm giảm tác hại 
của các gốc tự do đối với tóc.

3. Thực phẩm giàu vitamin D (nấm đông cô khô, 
trứng): Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có 
nồng độ vitamin D3 trong máu thấp hơn dễ gây ra tóc bạc 
sớm.

4. Thực phẩm giàu đồng (hàu, hạt mè đen, sôcôla 
đen): Đồng tham gia vào quá trình sản xuất hắc tố tóc và là 
nguyên liệu cần thiết để sản xuất hắc tố.

5. Thực phẩm giàu kẽm (hàu, hạt bí ngô): Kẽm 
giúp các enzyme khác nhau trong cơ thể hoạt động, đồng 
thời hỗ trợ sản xuất sắc tố melanin.

6 Thực phẩm giàu protein (thịt trắng, thịt nạc đỏ, 
trứng): Nó giúp xây dựng mô tóc và cung cấp đủ dinh 
dưỡng cho tóc.

Ngăn tóc bạc, tóc rụng, cần tránh 3 thói quen 
xấu

 Chuyên gia Lin Shihang cũng nhắc nhở rằng nên 
tránh 3 loại hành vi, nếu không sẽ dễ dẫn đến rụng tóc và 
bạc tóc, bao gồm:

- Ăn quá nhiều sản phẩm chế biến tinh chế.
- Hút thuốc.
- Giảm cân không đúng cách.
Ông giải thích rằng ăn quá nhiều các sản phẩm chế 

biến và tinh chế như khoai tây chiên, bánh bao... sẽ gây suy 
dinh dưỡng do thiếu các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể 
con người; hút thuốc lá sẽ làm giảm nồng độ vitamin C và 
HDL- C (cholesterol mật độ cao) trong cơ thể dễ gây ra tóc 
bạc; và giảm cân không đúng cách cũng dễ gây suy dinh 
dưỡng, gây rụng tóc, bạc tóc. ■

Jyoti Kisange Amge (cao 62,8 
cm)

Theo Kỷ lục Guiness thế giới, Jyoti Kisange 
Amge người Ấn Độ, sinh ngày 16/12/1993 
giữ kỷ lục “người phụ nữ còn sống nhỏ nhất 

thế giới”. Cô chính thức được công nhận là “Người phụ nữ 
còn sống nhỏ nhất thế giới” vào sinh nhật lần thứ 18 với 
chiều cao 62,8 cm. 

Amge mắc chứng rối loạn di truyền có tên là 
achondriaplasia. Amge đã có nhiều lần xuất hiện trên các 
phương tiện truyền thông, xuất hiện trong bộ phim tài liệu 
năm 2009 mang tên “Body Shock”. 

Ngoài ra, với tư cách khách mời tham gia một 
chương trình truyền hình Ấn Độ mang tên Bigg Boss 6. Cô 
cũng góp mặt trong dàn diễn viên của American Horror 
Story mùa thứ 4 với vai Ma cưng vào năm 2014.

Tượng sáp của cô cũng có mặt ở Bảo tàng Sáp 
Người nổi tiếng, Lonavala. ■ 
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PHUÏ NÖÕ

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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
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

405-2040/1608

Vì sao trẻ nghiện điện thoại?

Với nhiều phụ huynh, điện thoại di động 
giống như “vú em điện tử”, giúp trẻ thấy 
vui mà người lớn lại không bị làm phiền.

Các nhà tâm lý học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu dài 
10 năm về ảnh hưởng của điện thoại di động tới trẻ em. Họ 
chọn ra 100 đứa trẻ, chia thành hai nhóm: Nhóm hạn chế 
hoặc không tiếp xúc và nhóm thường xuyên tiếp xúc với 
điện thoại di động.

Kết quả, ở nhóm trẻ thứ nhất hầu hết đều vào được 
trường đại học mong muốn trong khi số lượng này ở nhóm 
thứ hai chỉ là hai người.

Một  nghiên  cứu mới  đây  của  Đại  học 
Northwestern, Mỹ cũng cho thấy, những người tập trung 
vào điện thoại di động 68 phút mỗi ngày trở lên có nguy cơ 
bị trầm cảm, do ít giao tiếp. Trẻ sử dụng điện thoại thời 
gian dài cũng dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, làm suy giảm thị 
lực cũng như ảnh hưởng tới não bộ. Một hậu quả nặng nề 
khác là tạo ra sự thiếu chú ý và rối loạn tăng động.

Dù tác hại của thiết bị điện tử với trẻ thấy rõ, nhưng 
cha mẹ cũng không thể cấm trẻ sử dụng một cách thô bạo.

Nhà tâm lý học trẻ em người Mỹ Rudolph Drex đã 
viết trong cuốn sách “Kids: Challenge” rằng, bất cứ khi 
nào cha mẹ ra lệnh hoặc ép buộc trẻ phải làm điều gì đó, có 
thể dẫn đến một cuộc chiến quyền lực. Khi cha mẹ kiên 
quyết cấm trẻ sử dụng điện thoại di động, sẽ xảy ra việc 
tranh chấp quyền lực “được phép hay không” hơn là sự 
cám dỗ của chiếc điện thoại. Tại thời điểm bị ép buộc, trẻ 
sẽ không muốn nhượng bộ sự kiểm soát của bố mẹ.

Trong tâm lý học có một hiệu tượng gọi là “hiệu 
ứng trái cấm”. Khi một thứ gì đó bị cấm hoặc nguy hiểm, 
không thể tiếp cận hoặc khó khăn... nó sẽ hấp dẫn hơn 
những thứ dễ dàng có được hoặc chắc chắn có được chúng.

“Bởi vậy, điều thực sự có hại cho trẻ không phải là 
điện thoại di động mà là mối quan hệ yếu kém giữa cha mẹ 
và con cái”, Rudolph Drex kết luận.

Từng có người đặt câu hỏi trên trang hỏi đáp Zhihu 
của Trung Quốc: “Bạn nghĩ gì về quan điểm: Cho trẻ điện 
thoại di động là phá hủy cuộc sống của chúng”?

Đây là câu trả lời của một ông bố nhận được nhiều 
lời tán thưởng: “30 năm trước, người ta tin rằng các buổi 
biểu diễn nhạc pop sẽ phá hủy thế hệ trẻ. 20 năm trước, 
người ta lại tin rằng các chương trình truyền hình sẽ phá 
hủy thế hệ tiếp theo. 10 năm trước, người ta khẳng định thế 
hệ trẻ sẽ bị hủy hoại bởi Internet. Ở thời điểm hiện tại điện 

thoại di động cùng những ứng dụng của nó bị quy kết là tội 
đồ tiếp theo”. Sau khi viết dẫn chứng, ông bố khẳng định: 
“Lịch sử phát triển con người đã chứng minh, không có thế 
lực nào có thể phá hủy thế hệ trẻ ngoại trừ thế hệ trước. 
Công nghệ là vô tội, những gì thực sự phá hủy thế hệ trẻ là 
sự thờ ơ cũng như cách giáo dục sai lầm của cha mẹ”.

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung Quốc từng thực 
hiện một nghiên cứu, chỉ rõ: Mối quan hệ giữa cha mẹ và 
con cái ảnh hưởng lớn đến việc nghiện game của trẻ. 
Những gia đình mà mối quan hệ giữa hai thế hệ kém hơn, 
trẻ càng dễ nghiệm game online hơn.

Hãy suy nghĩ về cách nhiều đứa trẻ bắt đầu tiếp xúc 
với điện thoại di động. Đó có thể là khi trẻ khóc, bố mẹ sẽ 
nói: “Nín sẽ được xem phim hoạt hình”. Khi người lớn bận 
không muốn chơi cùng trẻ, sẽ xuất hiện điệp khúc: “Bố/mẹ 
mệt, hãy cầm lấy điện thoại và ra ngoài đi”.

Xung quanh chúng ta không thiếu những bậc cha 
mẹ như vậy. Họ không muốn dành thời gian và năng lượng 
cho con cái mình. Với nhiều người lớn, điện thoại di động 
giống như “vú em điện tử” của trẻ. Dù trẻ không chủ động 
chọn điện thoại di động làm bạn nhưng chính người lớn đã 
đẩy trẻ đến với điện thoại di động.

Nhiều cha mẹ không hiểu sao trẻ lại thích chơi điện 
thoại di động đến vậy. Thực tế, thế giới ảo rất thu hút và 
biết cách làm hài lòng trẻ. Ví dụ khi trẻ chơi trò chơi, 
chúng sẽ nhận được phần thưởng khi vượt qua những độ 
khó khác nhau. Trong khi với một số cha mẹ, sẽ chẳng có 
phần thưởng hay lời động viên với con cái mình. Trò chơi 
nếu thất bại cũng có thể chơi lại được, nhưng ngoài đời, 
một số cha mẹ chỉ biết mắng mỏ và trừng phạt nếu như trẻ 
mắc lỗi.

“Trẻ em sinh ra vốn không phải đã thích điện thoại 
đi động. Nhưng vì cuộc sống thực không nhận được sự 
quan tâm và yêu thương đầy đủ, nên chúng sẽ vùi đầu vào 
thế giới ảo để tìm kiếm sự thoải mái”, nghiên cứu của Đại 
học Northwestern, Mỹ, khẳng định.

Vậy có nên cấm trẻ sử dụng điện thoại di động?
Học viện Nhi khoa Mỹ từng đề xuất: “Trẻ dưới 18 

tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình điện tử. Trẻ 3-
6 tuổi, thời gian tiếp xúc thiết bị điện tử không quá một 
tiếng mỗi ngày”.

Hơn nữa thay vì để trẻ lén lút sử dụng điện thoại di 
động, nên cho trẻ thoải mái sử dụng nhưng dưới sự quản lý 
của bố mẹ.

Theo các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu 
Giáo dục của Đại học Harvard, có một vài cách bố mẹ có 
thể áp dụng để giúp trẻ sử dụng điện thoại cũng như các 
thiết bị điện tử một cách hợp lý.

Thiết lập các quy tắc
Một bà mẹ tại Mỹ đã đặt ra quy tắc cho con trai 9 

tuổi khi sử dụng điện thoại di động, như sau:
- Quyền sử dụng điện thoại di động thuộc về con, 

nhưng bố mẹ có quyển giám sát, kiểm tra.
- Đàm phán thời gian và địa điểm sử dụng như: 

Không quá 1-2 giờ mỗi ngày. Không mang điện thoại tới 
trường vào ban ngày và không mang vào phòng ngủ ban 
đêm.

- Về nội dung: Không được kết bạn trực tuyến, 
không xem những trang tin khiêu dâm, không được quay 
những nội dung khiếm nhã...

Hãy thử thương lượng với trẻ bằng cách tạo ra nội 
quy mà con phải tuân thủ nếu muốn sử dụng điện thoại. Ví 
dụ bố mẹ có thể quy định cho con được phép dùng điện 
thoại trong vòng một tiếng mỗi ngày sau khi học bài xong. 
Hết thời gian đó, phải thu lại điện thoại. Bên cạnh đó, cũng 
nên rèn cho con thói quen nói không với điện thoại trong 
giờ ăn, giờ học hay trong phòng tối...

Sử dụng những ứng dụng giám sát trẻ trên thiết 
bị điện tử

Hầu hết điện thoại di động đều có thể thiết lập “chế 
độ trẻ em”. Theo đó, không chỉ có thể cài đặt thời gian sử 
dụng, mà còn có thể lọc các trang web xấu và cấm tải một 
số ứng dụng không phù hợp.

Giúp con học tập nhiều thứ mới nhờ công nghệ
Cha mẹ hiện đại nên chủ động học hỏi những ứng 

dụng công nghệ nhằm giúp trẻ kết nối với thế giới. Cha mẹ 
có thể cho trẻ xem phim trên điện thoại di động, thưởng 
thức âm nhạc hay tìm hiểu kiến thức nhằm giúp trẻ mở 
rộng vốn kiến thức, chủ động hơn trong việc học thông qua 
nguồn thông tin và tài liệu phong phú trên mạng internet.■

Nghiên cứu mắt để phát hiện rối 
loạn về thần kinh

Hoạt ộng của võng mạc giúp phát hiện các đ
dấu hiệu của bệnh rối loạn tăng động giảm 
chú ý và rối loạn phổ tự kỷ.

Nghiên cứu mới ây của các nhà khoa học đ
Australia cho thấy, việc ghi lại các chuyển ộng của võng đ
mạc mắt có thể được dùng để phát hiện các rối loạn trong 
phát triển hệ thần kinh.

Các nhà khoa học ã phát hiện rằng hoạt đ động của 
võng mạc giúp phát hiện các dấu hiệu của bệnh rối loạn 
t à rối loạn phổ tự kỷ. ăng động giảm chú ý v Theo các nhà 
nghiên cứu thuộc trường Đại học South Australia và Đại 
học Flinders, trẻ em mắc chứng rối loạn tăng động giảm 
chú ý có năng lượng cao hơn trong một điện đồ võng mạc 
và những trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ có năng lượng 
thấp hơn.

Phát hiện này chứng tỏ ây là một chỉ số sinh học đ
tiềm n ng ể phát hiện, chẩn oán sớm và chính xác hơn ă đ đ
hai bệnh này ở trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 1% trẻ em mắc 
chứng rối loạn phổ tự kỷ và từ 5-8% trẻ em bị rối loạn t ng ă
đ  ■ ộng giảm chú ý.
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