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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
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008-2043/1611

CHO SHARE PHOØNG

Khu HWY6 - Bellaire (gaàn keá HEB-Myõ Hoa). 

Ñuû tieän nghi, phoøng master roäng. Loái ñi saân 

vöôøn vaø beáp rieâng, giaët, saáy, Wifi, ñieän, nöôùc. 

$450/thaùng.

 Xin lieân laïc:

832-606-0491 * 915-588-9070
_________________________________________________

004-2042/1610

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Beechnut Landing goùc Synott 

Beechnut (gaàn chôï Myõ Hoa), coù phoøng troáng 

cho thueâ. Tieän nghi ñaày ñuû. Saïch seõ, An ninh.

Xin lieân laïc coâ Mai:

832-768-4380
_________________________________________________

996-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Nhaø khu yeân tónh, ít ngöôøi, dö 1 phoøng cho 

share. $400 ñuû tieän nghi, saïch seõ, ñöôøng 

Beechnut vaø DaryAshford, öu tieân nam, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc Dung:

832-231-1164
_________________________________________________

994-2042/1610

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, coù internet. Nhaø roäng, saïch seõ, 

khoâng naáu aên. $400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø thôø. Yeân 

tónh, saïch seõ, dö phoøng cho share. Lôùn 

$400/thaùng - nhoû $350/thaùng. Cho ñoäc thaân 

share, bao ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

999-2042/1610

MÔÙI 2.1.23 - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng. Treân laàu vaø döôùi laàu. Bao 

ñieän nöôùc, gas, khu toát, gaàn chôï Myõ Hoa.

Xin lieân laïc:

832-289-7619 * 832-247-6959
_________________________________________________

997-2042/1610

NEW - PHOØNG CHO SHARE

Phoøng thöôøng cho share $350, phoøng master 

$500. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy, internet. Coù 

theå ñi boä ra chôï Hong Kong, Taân Bình.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
_________________________________________________

991-2042/1610

PHOØNG CHO SHARE

Phoøng roäng cho thueâ ñoäc thaân, nhaø khu 

Eldridge View gaàn chôï Myõ Hoa. Coù saún 

giöôøng, tuû laïnh nhoû, maùy giaët saáy, wifi.

Xin lieân laïc:

713-815-5934
_________________________________________________

971-2039/1607

CHO SHARE PHOØNG 

Share phoøng khu Sugarland, quiet, saïch seõ, 

friendly. Phoøng $450, Nöõ only. Xin lieân laïc 

chò Christy: 

713-330-6021

(Baän khoâng baét maùy, please leave 

message. Thanks)
_________________________________________________

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng master $600, 2 

phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng. Northwest.

Xin lieân laïc:

713-314-7091
_________________________________________________

954-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Nhaø caùch Hk4 chæ 3 phuùt ñi boä. Bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, wifi. Giöôøng tuû, cho naáu aên, giaù 

$400/thaùng. Daønh cho nöõ ñoäc thaân vaø coù vieäc 

laøm.

Xin lieân laïc:

713-478-7472

985-2041/1609

NEW - CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø dö 2 phoøng, cho share $400/thaùng. Bao 

ñieän nöôùc, raùc. Gaàn chôï VN Myõ Hoa, chôï 

HEB, tröôøng hoïc.

Xin lieân laïc:

206-973-9315 * 206-288-9354
_________________________________________________

952-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Phoøng cho share $350/thaùng. Coù theå ñi boä ra 

chôï Hong Kong 4, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày 

ñuû tieän nghi, internet, giaët saáy.

Xin lieân laïc:

832-277-4568
958-2038/1606

NHAØ MÔÙI - CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, coù phoøng Master Bedroom cho 

share giaù $600/thaùng. Raát toát cho hoïc sinh, 

gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. 

Bao ñieän, internet, giaët, saáy. Khoâng ôû chung 

vôùi chuû. Goùc Bellaire - Eldridge.

Xin lieân laïc Maïnh:

972-854-8191
_________________________________________________

942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu yeân 

tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân cho 

ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & Bellair.

Xin lieân laïc Kim: 281-236-8880
_________________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù phoøng 

cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone sau Lee 

Sandwiches, gaàn Hong Kong 4. Bao ñieän 

nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 713-909-5269
_________________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. Nhaø giöõa chôï 

Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc:

 Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877

980-2040/1608

CHO SHARE PHOØNG 

Cho share hai phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Bao 

ñieän nöôùc, internet, coù maùy giaët saáy. Khu 

Northwest caùch chôï Hong Kong 3, 5’ laùi xe. 

Daønh cho nöõ ñoäc thaân, du hoïc sinh.

Xin lieân laïc:

832-970-6868 * 832-299-0939
_________________________________________________

968-2039/1607

CAÀN BAÙN

Caàn baùn gaáp xe Lexus ES 330, year 2006. Ñaõ 

chaïy 94k Mile, giaù baùn $6,500. Southwest.

Xin lieân laïc Andy:

405-546-8257
_________________________________________________

975-2054/1623

CAÀN MUA

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

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi: 832-661-0342
_________________________________________________

974-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc chu 

ñaùo. Nhaø ôû Gessner & W.Airport gaàn Bwy 

Sam Houston.

Xin lieân laïc: 713-367-5069
_________________________________________________

969-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø gaàn chôï Myõ 

Hoa 7507 San Benito Dr, Houston, TX 77083. 

Nhaø môùi vaø roäng, coù phoøng nguû rieâng cho treû. 

Hai ngöôøi troâng nom, coù license coi treû.

Xin lieân laïc:

Linda: 832-794-8083

Hieäp Ñoã: 713-261-4172
_________________________________________________

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

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Thói quen uống nước để giảm 

mỡ nội tạng sau 50 tuổi

Những thay ổi như hạn chế tiêu thụ ồ đ đ

uống có ường, bỏ rượu có thể giúp bạn đ

đốt cháy loại mỡ nguy hiểm quanh vùng bụng.
Theo Eat This Not That, bạn có thể thực hiện nhiều 

cách để giảm chất béo nguy hiểm, bao gồm cả việc thay đổi 

chế độ ăn uống. Bạn thậm chí có thể thực hành thói quen 

uống nước đơn giản để thu nhỏ mỡ nội tạng giúp giảm một 

số rủi ro liên quan đến việc cơ thể có quá nhiều chất béo.
Nghiên cứu từ Đại học Illinois ở Chicago cho thấy 

mối liên hệ chặt chẽ giữa quá nhiều chất béo nội tạng và 

tình trạng kháng insulin, bệnh chuyển hóa và thậm chí tăng 

nguy cơ tử vong. Harvard Health cũng lưu ý chất béo nội 

tạng có liên quan đến mức cholesterol LDL cao hơn (loại 

xấu) và giảm cholesterol HDL (loại tốt).
Điều này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng khi 

bạn bước qua tuổi 50, bạn có thể muốn theo dõi kỹ hơn loại 

chất béo này. Đối với một người, nguy cơ mắc các vấn đề 

về tim và bệnh tiểu đường có thể tăng lên khi bạn già đi và 

lượng chất béo nội tạng cao hơn có thể làm tăng nguy cơ 

mắc các vấn đề này hơn nữa.
Về mặt kỹ thuật, nguy cơ mắc bệnh tim cao nhất là 

sau 65 tuổi. Điều này có nghĩa độ tuổi 50 là thời điểm hoàn 

hảo để bắt đầu các thói quen lành mạnh. Một lý do khác để 

tập trung vào mức mỡ nội tạng của bạn sau 50 tuổi là bạn sẽ 

khó giảm cân hơn khi già đi do quá trình trao đổi chất chậm 

hơn và mất khối lượng cơ bắp.
Bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống của bạn, việc kết 

hợp tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng cũng rất 

hữu ích trong việc giảm lượng mỡ này.
Hạn chế uống soda
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng 

cho thấy một ly soda mỗi ngày tăng mô mỡ nội tạng, còn 

được gọi là mỡ nội tạng.
Uống soda cũng đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì 

vậy, với người ngoài 50 tuổi, tác dụng phụ của việc uống 

soda tăng gấp đôi. Nó không chỉ góp phần tạo ra nhiều chất 

béo xung quanh các cơ quan vùng bụng mà một nghiên 

cứu được công bố trên Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ còn 

cho thấy uống một cốc soda hàng ngày có thể khiến người 

trưởng thành khỏe mạnh già thêm gần 2 năm.
Thỉnh thoảng, uống soda ở độ tuổi 50 không thành 

vấn đề, nhưng việc từ bỏ thói quen uống soda hàng ngày có 

thể giúp giảm nguy cơ tích mỡ nội tạng và hỗ trợ quá trình 

lão hóa tổng thể khỏe mạnh hơn.
Tránh uống nhiều rượu
Khi nói đến bất kỳ hình thức giảm cân nào, việc 

hạn chế uống rượu thường rất hữu ích vì nó có thể dẫn đến 

lượng calo rỗng.
Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: 

“Uống quá nhiều rượu có thể khiến cơ thể tích trữ chất béo 

dưới dạng mỡ nội tạng và thường liên quan đến việc tăng 

vòng eo. Thay vào đó, bạn nên dùng một ly mocktail hoặc 

nước có ga”.
Áp dụng thói quen này ở độ tuổi 50 có thể giúp bạn 

giải quyết mỡ nội tạng ở độ tuổi 60 và 70, khi quá trình trao 

đổi chất của bạn thậm chí còn chậm hơn và việc thực hiện 

thói quen tập thể dục thường xuyên có thể trở nên khó khăn 

hơn.
Uống trà xanh
Trà xanh không chỉ giúp giảm nguy cơ ung thư, cải 

thiện sức khỏe não bộ và giúp ích cho sức khỏe răng miệng 

của bạn mà còn hỗ trợ giảm cân. Đặc tính giảm cân của loại 

trà này đến từ các hợp chất mạnh mẽ của nó được gọi là 

polyphenol. Polyphenol được biết là có tác dụng cải thiện 

quá trình trao đổi chất, điều đặc biệt quan trọng khi quá 

trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại ở độ tuổi 50-60.
Một nghiên cứu về người lớn ở Trung Quốc có mỡ 

bụng dư thừa cho thấy việc uống trà xanh trong khoảng 

thời gian 12 tuần giúp giảm mỡ nội tạng.

Đừng lạm dụng chất làm ngọt nhân tạo
Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cảnh báo 

những chất làm ngọt nhân tạo thực sự dẫn đến tăng lượng 

mỡ thừa nhiều hơn quanh bụng.
Nhiều người dựa vào chất làm ngọt nhân tạo khi họ 

đang cố gắng hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể, nhưng 

uống quá nhiều đồ uống chứa những chất làm ngọt nhân 

tạo có thể dẫn đến chất béo tích tụ dưới dạng mỡ nội tạng.
Nếu đang ở độ tuổi 50, bạn cần giảm lượng chất 

làm ngọt nhân tạo ngay bây giờ. Điều này giúp bạn có thời 

gian để từ bỏ thói quen uống soda hoặc đồ uống có đường 

nhân tạo khác, cũng như dành thời gian để tìm những loại 

đồ uống khác mà bạn thích.
Uống đủ nước
Cuối cùng, uống đủ đủ nước là một trong những 

thói quen dễ dàng nhất để giảm mỡ nội tạng và kiểm soát 

quá trình giảm cân tổng thể. Chuyên gia dinh dưỡng 

Lauren Manaker cho biết: “Nước không chứa calo và 

không gây tăng cân khi nạp vào cơ thể. Vì vậy, uống nước 

nguyên chất có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang cố 

gắng theo dõi sự tích tụ mỡ nội tạng của mình”.
Mặc dù không liên quan trực tiếp đến mỡ nội tạng 

hoặc giảm cân, nghiên cứu mới cho thấy uống đủ nước rất 

quan trọng để quá trình lão hóa khỏe mạnh. 
Nghiên cứu mới được công bố từ The Lancet cho 

thấy tình trạng mất nước mạn tính thực sự rút ngắn tuổi thọ 

của bạn và tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Nếu bạn ở độ 

tuổi 50 và muốn giảm mỡ nội tạng đồng thời kéo dài tuổi 

thọ, uống đủ nước là một bước có lợi. ■ 

Tiểu đường loại 2 trên đà trở 

thành căn bệnh của giới trẻ Mỹ

Đến năm 2060, tỉ lệ tiểu đường loại 2 ở giới 

trẻ Mỹ có thể tăng thêm 700%.

CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừng dịch 

bệnh Mỹ) mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng tiểu 

đường loại 2 đang bị “trẻ hóa” ở quốc gia này. 
Theo đó, số lượng thanh niên Mỹ mắc tiểu đường 

loại 2 được dự đoán sẽ tăng vọt lên gần 700% vào năm 

2060 nếu xu hướng gia tăng hiện tại không được kiểm soát.
Theo công bố mới, tỉ lệ người trẻ mắc bệnh tiểu 

đường loại 1 cũng đang tăng đột biến, lên đến 65%. Đây là 

một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta - đặc biệt là 

những người trẻ tuổi - về vấn đề nghiêm trọng của sức 

khỏe. Hiện CDC đang nỗ lực tìm ra phương hướng giải 

quyết điểm kiểm soát sự tăng vọt nhanh chóng của căn 

bệnh tiểu đường này.
Tại Mỹ, cứ 10 người thì có khoảng 1 người bị mắc 

bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi. Căn bệnh này cũng 

trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 7 tại đất nước 

này. Theo dữ liệu thống kê, chi phí y tế trung bình cho 

những người sống chung với bệnh tiểu đường có thể lên 

đến gần 17.000 USD mỗi năm.
Bệnh tiểu đường loại 1 (tuyến tụy sản xuất ít hoặc 

không sản xuất insulyn) phổ biến hơn ở những người dưới 

20 tuổi tại Mỹ. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường loại 2 (cơ thể 

không xử lý insulyn đúng cách) lại tăng đáng kể trong 20 

năm qua. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về tình 

trạng tiểu đường loại 2 có thể trở thành căn bệnh của giới 

trẻ nước Mỹ.
Tốc độ “tăng trưởng” bệnh đáng báo động này 

được cho là do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tiểu đường 

thai kỳ ở phụ nữ trong đọ tuổi sinh đẻ và tỉ lệ béo phì ở trẻ 

em (vốn đã ăn sâu vào văn hóa Mỹ). 
Trong khi đó, bệnh có thể phát triển với tốc độ 

nhanh hơn ở những người trẻ tuổi so với người lớn. Những 

người này cần được điều trị y tế sớm hơn để kiểm soát 

bệnh.
Các biến chứng phổ biến nhất về sức khỏe do bệnh 

tiểu đường gây ra bao gồm bệnh tim mạch, bệnh thận mãn 

tính, tổn thương thần kinh... Ngoài ra, còn nhiều loại bệnh 

khác liên quan tới bàn chân, răng miệng, thị giác, thính 

giác và thậm chí liên quan tới cả sức khỏe tâm thần. ■
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NEW

955-2037/1605

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

934-2033/2001

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

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, giöõa 

Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 phoøng 

taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn chôï Myõ 

Hoa vaø Chuøa Vieät Nam. Gía $1,600/thaùng.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. Good 

location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

983-2043/1611

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, 

naèm ngay goùc ngaõ 4 ñeøn giao thoâng. Khu vöïc ñoâng 

ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ ñöôïc xaây 

laïi môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, Chaân maùy, ñöôøng oáng, 

töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy 

giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi 

chuyeân mua xaây söûa vaø baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 

thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung quanh 
coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi saûn. Tieäm roäng 
1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá spas, 1 
phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV ñaày ñuû, tieàn 
rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc Airline vaø 45 North (gaàn 
Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean vaø Söõa ñoà. Tieäm ôû 

Medical Center, tieäm hoaït ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

Bất ngờ với món ăn chứa lượng 
canxi gấp 20 lần sữa

Cá mòi khô không chỉ giàu canxi hơn sữa gấp 
20 lần mà còn cung cấp nhiều protein, axit béo 
omega-3, magie...

Từ trẻ em đến người lớn tuổi, canxi là một chất dinh 
dưỡng cực kỳ quan trọng, chỉ có đủ canxi thì chúng ta mới 
có xương và răng khỏe mạnh. Nhiều người chọn uống sữa, 
uống viên canxi và các chất bổ sung canxi khác khi muốn 
tăng canxi trong cơ thể.

Tuy nhiên, bác sĩ Liu Fuxuan, Bệnh viện trực thuộc 
Đại học Y khoa Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) cho biết thay 
vì uống viên canxi để bổ sung canxi thì nên bổ sung từ thực 
phẩm.

Bác sĩ Liu Fuxuan gợi ý có một loại thực phẩm có hàm 
lượng canxi cao hơn sữa gấp 20 lần mà ít người biết đó 
chính là cá mòi khô. Cứ 100g cá khô chứa khoảng 2200mg 
canxi, trong khi lượng khuyến nghị hàng ngày cho người 
lớn chỉ là 650-800 mg.

Ngoài canxi, cá mòi khô còn có thể bổ sung DHA 
điều hòa chức năng sinh lý, tốt cho trí não, tăng khả năng 
phục hồi. DHA không chỉ cần thiết cho sự phát triển của 
trẻ nhỏ mà còn rất quan trọng với người lớn tuổi. Thành 
phần này cơ thể không tự sản sinh được nên cần bổ sung từ 
thực phẩm ăn hàng ngày.

Cá mòi khô cũng bổ sung magie có thể giúp các dây 
thần kinh, cơ bắp và mạch máu của cơ thể khỏe mạnh, 
đồng thời nó cũng có thể cải thiện tỷ lệ hấp thụ canxi. Cá 
mòi khô cũng rất giàu kẽm, có thể giúp duy trì hoạt động 
của hệ thống miễn dịch và chống lão hóa.

Cá mòi khô có hàm lượng canxi cao hơn sữa gấp 20 
lần. (Ảnh minh họa)

Dù nhỏ bé nhưng cá mòi khô rất giàu protein và axit 
béo omega-3. Một hộp cá mòi trung bình 4,4 oz (hơn 
124g) chứa tới 23g protein và 1,8g omega-3. Protein cũng 
cần thiết để giúp việc hấp thụ canxi tốt hơn và omega-3 có 
thể bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, một đặc điểm khác của cá mòi khô là cảm 
giác giòn khi nhai có thể kích thích hệ thần kinh trung 
ương đạt được cảm giác no bằng cách nhai. Đồng thời, vì 
lượng calo thấp nên món cá khô này khá được khuyến 
khích cho những người cần giảm cân.

Thêm một ưu thế nữa của cá mòi khô là nó rất ít thủy 
ngân nên nó rất an toàn mà không lo cơ thể bị nhiễm kim 
loại.

Lưu ý khi ăn cá mòi khô
Để hương vị đậm đà hơn, nhiều con cá khô nhỏ sẽ 

được tẩm ướp phụ gia thực phẩm. Điều quan trọng nhất 
cần chú ý là hàm lượng muối, theo tiêu chuẩn của Tổ chức 
Y tế Thế giới, lượng muối ăn hàng ngày chỉ nên dưới 5g. 
Để tránh các bệnh như huyết áp cao do ăn nhiều muối, hãy 
chú ý đến hàm lượng muối trong sản phẩm cá mòi khô mà 
bạn mua.

Ngoài ra, đường và lipid trong cá khô cũng làm tăng 
hương vị, nhưng vì cả hai sẽ làm tăng tổng lượng calo nên 

những người quan tâm đến sức khỏe nên ưu tiên các sản 
phẩm không có chất phụ gia được sản xuất theo phương 
pháp tự nhiên.

Đặc biệt trong các loại cá khô kể cả cá mòi có thể chứa 
khá nhiều cholesterol. Chẳng hạn trong 100 gam cá khô có 
tới 688 mg cholesterol, gấp 7 lần thịt nạc, do đó chỉ nên ăn 
cá mòi khô ở lượng vừa phải, ăn kèm một ít với cơm, có thể 
ăn khoảng 2 muỗng canh là tối đa sẽ tránh được việc tăng 
cholesterol.

Những người có vấn đề về thận hoặc bệnh gút nên 
tránh cá mòi. Chúng chứa một chất tạo ra axit uric. Sự tích 
tụ axit uric có thể gây ra các vấn đề về thận và bệnh gút 
trầm trọng hơn.

Cách ăn cá khô có lợi
Yumiko Izawa, một đầu bếp Trung Quốc tại Nhật Bản 

đề xuất một phương pháp đơn giản ăn các loại cá khô nhỏ 
là ngâm trong giấm, có thể hòa tan canxi thành canxi 
axetat, cơ thể dễ hấp thụ hơn:

Nguyên liệu
- Cá khô loại nhỏ 120g
- Giấm 500ml
- Một hộp sạch có nắp đậy
Cách làm
- Cho khô cá vào hộp, đổ giấm vào ngâm 1 phút, có thể 

cho thêm tỏi, gừng cho vừa ăn. Mặc dù ngâm giấm có thể 
bảo quản được lâu nhưng nên ăn trong vòng 1 tuần để tránh 
cá nhỏ bị mềm.

- Nếu bạn muốn bổ sung nhiều canxi hơn, bạn nên 
ngâm cá khô trong giấm, sau đó đun sôi trong năm phút, 
điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc hòa tan canxi. ■ 

Các thành phần ít người biết 
trong kẹo cao su

Ngoài chất xylitol, rất phổ biến trong việc ngăn 
ngừa sâu răng, kẹo cao su còn chứa chất bảo 
quản, chất phụ gia, chất làm mềm… Trong 

đó, một thành phần có khả năng gây ung thư.
Theo New York Post, chất phụ gia có lẽ gây sốc nhất 

và cũng được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm 
sóc da là lanolin. Nó là sản phẩm phụ gốc dầu của tuyến da 
cừu. Loại sáp nhờn dính được tìm thấy trong len này giống 
như bã nhờn của con người.

“Khả năng cao loại kẹo cao su bạn yêu thích chứa 
lanolin, chất sáp tiết ra từ lông cừu”, tài khoản 
RaiseYourBrain trên Twitter cho biết.

Lanolin thường được sử dụng để tạo lớp nền cho kẹo 
cao su và không được liệt kê như thành phần trên bao bì vì 
nó đã được tiêu chuẩn hóa. Điều đó có nghĩa là kẹo cao su 
bạn ăn có thể không thuần chay, trừ khi trên bao bì mô tả rõ 
như thế.

Ngoài chất nền, kẹo cao su còn có chất làm mềm, chất 
tạo ngọt và hương liệu. Chất làm mềm sử dụng phổ biến 
nhất được làm từ hóa chất glycerol, có nguồn gốc từ nhựa 
thông gỗ, cũng như dầu thực vật.

Đối với đường, một số thương hiệu sử dụng 
aspartame như chất thay thế ít calo và tiết kiệm chi phí. 
Chất này ngọt hơn đường đến 200 lần nên nhà sản xuất chỉ 
cần dùng lượng rất nhỏ.

Theo Mayo Clinic, nhìn chung, chất tạo ngọt an toàn 
cho sức khỏe con người nếu được sử dụng với lượng nhất 
định, nhưng vẫn có tranh luận sôi nổi xung quanh các vấn 
đề về sức khỏe lâu dài và tiềm ẩn mà chúng gây ra.

“Một số nghiên cứu về việc sử dụng chất tạo ngọt 
hàng ngày và lâu dài cho thấy nó có mối liên hệ với nguy 
cơ đột quỵ, bệnh tim và tử vong cao hơn”, Mayo Clinic cho 
hay.

Nghiên cứu bổ sung đang được thực hiện để biết các 
chất thay thế đường ảnh hưởng như thế nào đến ruột. 

Mayo Clinic lưu ý: “Các nhà nghiên cứu đang kiểm 
tra xem chất thay thế đường có ảnh hưởng đến cảm giác 
thèm đồ ngọt, cách mọi người cảm thấy đói và cách cơ thể 
kiểm soát lượng đường trong máu hay không”.

Thành phần khác trong kẹo cao su cũng được quan 
tâm là chất bảo quản butylated hydroxytoluene (hay được 
gọi là BHT). Theo Healthline, nó được cho là có liên quan 
đến ung thư, mặc dù chỉ được chứng minh trong các 
nghiên cứu trên động vật với liều lượng cao hơn nhiều so 
với liều lượng mà con người ăn.

Bên cạnh các vấn đề gây hại, Healthline cho biết nhai 
kẹo cao su không đường, đặc biệt là kẹo làm từ xylitol, có 
thể ngăn ngừa vi khuẩn xấu gây sâu răng. 

Nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Nhi khoa chỉ ra nhai 
kẹo cao su quá mức có thể không phải là nguyên nhân gây 
đau đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, vấn đề khác có thể xảy ra do nhai kẹo cao 
su quá nhiều là rối loạn khớp thái dương hàm, điều này ảnh 
hưởng đến khớp nối xương hàm với hộp sọ. 

Ngoài đau mạn tính, viêm cơ hàm, đau răng và tai, 
nhai nhiều kẹo cao su còn có thể gây ra chứng đau nửa đầu. 
■  

Căng thẳng trong hôn nhân là yếu tố 
gây đau tim

Theo American Heart Association, phụ nữ có 
nhiều khả năng bị căng thẳng trong hôn nhân 
hơn nam giới.

Theo New York Post, trong các nghiên cứu trước đây, 
việc bạn sống hạnh phúc có liên quan đến sức khỏe và tiên 
lượng tim tốt hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho 
thấy căng thẳng trong hôn nhân ở những người trẻ có liên 
quan đến khả năng hồi phục kém hơn sau cơn đau tim.

Các nhà nghiên cứu tại trường Y tế Công cộng Yale đã 
so sánh hơn 1.500 người trưởng thành đang hồi phục một 
năm sau cơn đau tim, họ được yêu cầu tự báo cáo về căng 
thẳng trong hôn nhân.

Ảnh hưởng của xung đột trong hôn nhân xảy ra rõ 
ràng hơn ở phụ nữ, 40% trong số đó cho biết họ cảm thấy 
căng thẳng nghiêm trọng so với 30% ở nam giới.

Báo cáo cho thấy 50% người căng thẳng nghiêm 
trọng trong hôn nhân có nguy cơ phải đưa đến bệnh viện vì 
bất kỳ nguyên nhân nào. Cụ thể hơn, những người bị căng 
thẳng trong hôn nhân cũng có nguy cơ bị đau ngực cao hơn 
67% so với những người có cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc.

Những phát hiện sơ bộ sẽ được chia sẻ trong bài 
thuyết trình trực tiếp trong các phiên họp khoa học năm 
2022 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, được tổ chức trực tiếp tại 
Chicago ngày 5-7/11.

Tác giả chính của nghiên cứu, Cenjing Zhu, cho biết: 
“Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần phải nhận thức 
được những yếu tố cá nhân có thể góp phần vào việc phục 
hồi tim đồng thời tập trung hướng dẫn bệnh nhân đến các 
nguồn lực giúp quản lý và giảm mức độ căng thẳng”.

“Những phát hiện của chúng tôi về căng thẳng trong 
cuộc sống hàng ngày của một người, chẳng hạn căng thẳng 
trong hôn nhân, có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của 
thanh niên sau cơn đau tim. Tuy nhiên, các yếu tố gây căng 
thẳng khác ngoài căng thẳng trong hôn nhân như căng 
thẳng tài chính, công việc cũng đóng vai trò trong việc 
phục hồi của thanh niên và sự tương tác giữa các yếu tố này 
cần được nghiên cứu thêm”, Zhu tiếp tục.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bệnh tim, bao gồm các 
cơn đau tim, vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở 
Mỹ, với ước tính khoảng 605.000 cơn đau tim mới và 
200.000 cơn tái phát được báo cáo trên toàn quốc mỗi năm. 
■
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

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.
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng... 

Nay con caàn khaån Cha giuùp con vöôït qua khoù 

khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

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

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

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

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

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                T.M

Còn trẻ sao lại đau khớp?

Đau khớp gối ở người trẻ rất hay gặp. Lý do 
chủ yếu là vận động quá mức không đúng 

cách dẫn đến tổn thương khớp gối.
Gần đây, tôi nhận nhiều ca tư vấn đau khớp gối cho 

bệnh nhân trẻ tuổi. Thống kê cho thấy đau khớp gối ở 
người trẻ rất hay gặp, cứ 3 người lại có một trường hợp bị 
đau khớp gối ít nhất một lần. Nguyên nhân chính từ tổn 
thương bởi lặp lại các hoạt động quá sức.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn rất khỏe, 
chạy nhảy linh hoạt nên không thể bị đau khớp. Đây là suy 
nghĩ sai lầm, vì tuy rằng các khớp ở người trẻ ít bị tổn 
thương nhưng bất kỳ hoạt động quá mức hay sai tư thế đều 
dẫn đến tổn thương.

Cấu trúc của khớp gối phức tạp với nhiều dây 
chằng, dây gân, cơ bắp, mạch máu và xương. Khi các bệnh 
nhân lạm dụng, dùng quá mức và quá sức của khớp gối, 
chúng sẽ dẫn đến đau viêm khớp.

Viêm gân dây chằng (tendonitis) và viêm túi dịch 
(bursitis) là các tổn thương hay gặp ở người trẻ thường vận 
động. Các loại viêm này do người trẻ hoạt động thường 
xuyên, khiến các dây chằng hay túi dịch làm việc quá sức. 
Tuy nhiên, những người ít chạy bộ, ít vận động thỉnh 
thoảng lại vận động sức, quá lâu cũng có thể khiến viêm 
gân hay viêm túi dịch. Vì vậy, bạn nên tập thể dục thường 
xuyên nhưng vừa phải và tăng từ từ nếu muốn tập nặng.

Chúng ta hay gặp nhất ở người trẻ là hội chứng đau 
khớp chạy bộ. Ngoài ra, những nguyên nhân khác gây đau 
như viêm khớp thoái hóa, viêm khớp dạng thấp và viêm 

khớp do gout.
Bệnh nhân đau khớp do chạy bộ sẽ có cảm giác 

đau phần trước và mặt sau của đầu gối
Hội chứng đau khớp chạy bộ
Đây là chấn thương hay xảy ra ở người chạy bộ. 

Bệnh nhân cảm giác đau phần trước và mặt sau của đầu 
gối. Lý do chính là sự mất cân đối trong hoạt động giữa các 
cơ và dây chằng đầu gối. Một số cơ yếu hơn khiến các cơ 
khác phải hoạt động nhiều hơn, lâu dài dẫn đến viêm đau 
và sưng. Người bị bệnh này thường đau khớp gối nhiều 
hơn khi ngồi xuống, lên xuống cầu thang hay vận động.

Chẩn đoán bệnh này chủ yếu dựa vào bệnh sử và 
thăm khám lâm sàng. Bác sĩ có thể sẽ siêu âm khớp gối để 
tìm nước giữa khớp. Điều trị bệnh này bằng thuốc kháng 
viêm sưng NSAID và vật lý trị liệu. Bệnh nhân cần sửa tư 
thế chạy, tập vận động các cơ khớp khác như cơ khớp vùng 
háng, lưng và chân để hỗ trợ khớp gối.

Viêm khớp do thoái hóa
Mặc dù đa số viêm khớp thoái hóa xảy ra ở người 

lớn tuổi, một phần không ít bệnh nhân có thể mắc bệnh khi 
chỉ 20 tuổi. Nhiều lý do dẫn tới tình trạng này như thừa 
cân, ít vận động, vận động sai tư thế quá nhiều và các bệnh 
di truyền.

Béo phì là một trong những lý do chính gây đau 
khớp ở người trẻ tuổi vì trọng lượng cơ thể lớn dẫn đến áp 
lực liên tục lên sụn khớp, lâu dài dẫn đến tổn thương khớp. 
Vận động quá nhiều, nhất là vận động nặng như nhảy cao, 
chạy nhảy có nhiều lực áp lực trực tiếp lên khớp làm tổn 
thương sụn.

Tổn thương mạnh đến sụn khớp gối do chấn 
thương tiếp xúc khi chơi đá bóng hay bóng bầu dục cũng 
tăng rủi ro bị thoái hóa khớp sớm hơn.

Đau khớp gối ở thanh thiếu niên

Các bạn thanh thiếu niên cũng có thể bị đau khớp 
gối do lười vận động hay vận động quá nhiều với lý do như 
trên. Ngoài ra, hai bệnh đau khớp thường xảy ra ở các bệnh 
nhân tuổi thiếu niên là bệnh Osgood-Schlatter (OS) và hội 
chứng Sinding-Larsen Johansson (SLJ).

Ở bệnh OS, bệnh nhân cảm giác đau nhức ở xương 
bánh chè (kneecap) và bên dưới, nơi dây chằng dẫn đến 
xương chân. Trong khi đó, hội chứng SLJ thường đau 
nhức ở phần dưới dây gân xương bánh chè. Cả hai bệnh 
này thường do hoạt động quá mức. Điều trị đau khớp ở tuổi 
thanh thiếu niên bắt đầu bằng chỉnh sửa tư thế vận động, 
dùng thuốc NSAID khi cần và tập vật lý trị liệu.

Đau khớp do viêm khớp dạng thấp (RA) và 
gout

Bệnh nhân khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên 
vẫn có thể bị viêm thấp khớp và viêm khớp do gout nếu có 
những rủi ro về hai loại bệnh này. Điểm quan trọng là bệnh 
nhân cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Ăn uống không 
kiểm soát sẽ dẫn đến tăng uric acid, béo phì và cuối cùng là 
đau khớp gối. Tóm lại, đau khớp gối ở người trẻ rất hay 
gặp. Lý do chủ yếu là vận động quá mức không đúng cách 
dẫn đến tổn thương khớp gối. Các lý do khác là béo phì, 
lười vận động và có những bệnh lý làm tăng rủi ro tổn 
thương khớp.

Tập thể dục thường xuyên nhưng vừa phải, từ từ 
theo khả năng của mình, không tăng cân và dinh dưỡng 
cân bằng là cách tốt nhất để bảo vệ khớp gối. ■ 

Uống nước giúp giảm cân như 
thế nào?

Theo trang Eating Well, uống nước là cách 
giúp mọi người giảm cân bền vững, bên 
cạnh những phương pháp giảm cân phổ 

biến như tập thể dục điều độ và ăn ít đồ chiên rán.
Cụ thể, trang Eating Wellrong thông tin nước là 

thức uống không calo có tác dụng làm dịu cơn khát, giữ ẩm 
cho cơ thể và hỗ trợ quá trình giảm cân - đặc biệt khi kết 
hợp uống nước với chế độ ăn uống phù hợp, lối sống lành 
mạnh (như hoạt động thể chất, đảm bảo chất lượng giấc 
ngủ và kiểm soát căng thẳng).

Trang Eating Wellrong lưu ý uống nước không 
phải là “liều thuốc” kỳ diệu cho những người đang cố gắng 
giảm cân. Đây chỉ là một trong số nhiều cách giúp mọi 
người thực hiện bền vững mục tiêu giảm cân đã đề ra.

Giúp tăng cường trao đổi chất
Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước sẽ làm 

tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Nước có thể kích thích 
đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt thời gian nghỉ ngơi; nhờ 
vậy, mức tiêu hao năng lượng hàng ngày của mọi người sẽ 
tăng lên đáng kể, từ đó hỗ trợ giảm cân. Nghiên cứu đăng 
tải trên trang Nutrition & Diabetes cũng nhấn mạnh việc 
uống 500 ml nước sẽ giúp tăng tốc độ tiêu hao năng lượng 
khi nghỉ ngơi.

Giúp cơ thể phân hủy chất béo
Ngoài lợi ích nêu trên, nước còn là một thành phần 

thiết yếu trong quá trình phân hủy chất béo tự nhiên của cơ 
thể. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Frontiers in 
Nutrition năm 2016, chất béo dự trữ sẽ được phân hủy 
thành glycerol và axit béo tự do để cơ thể sử dụng làm năng 
lượng. Nếu không có đủ nước, cơ thể sẽ không đạt được 
hiệu quả khi thực hiện quá trình này. Từ đó, khiến mọi 
người khó đạt được mục tiêu giảm cân như mong muốn.

Giúp bản thân ăn vừa phải
Trạng thái khát nước có thể gây ra sự thèm ăn (bất 

kể một người có thực sự đói hay không), nên việc cung cấp 
đủ nước có thể giúp cơ thể nhận biết chính xác các tín hiệu 
đói và no. Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2021 được 
công bố trên Clinical Nutrition cũng cho thấy việc uống 
nước làm cho lượng calo tổng thể trở nên ít hơn.

Giúp tiêu thụ ít đồ uống có đường hơn
Theo trang Eating Wellrong, những người có thói 

quen uống soda hoặc các loại thức uống chứa nhiều 
đường, khi chuyển sang uống nước sẽ đáp ứng được nhu 
cầu hydrat hóa và giảm lượng calo trong cơ thể, đồng thời, 
mang lại hiệu quả giảm cân trong thời gian dài.

Việc thay thế đồ uống ăn kiêng bằng nước cũng tác 
động đáng kể đến quá trình giảm cân (dựa trên nghiên cứu 
được công bố tại tạp chí Quốc tế về Béo phì vào năm 
2018). Sự thay đổi này mang lại lợi ích trong quá trình 
chuyển hóa carbohydrate bao gồm cải thiện tình trạng 

kháng insulin trong thời gian dài duy trì cân nặng.
Nên uống bao nhiêu nước?
Theo Viện Y tế Mỹ, nam giới trưởng thành cần 

uống khoảng 15,5 cốc (3,7 lít) chất lỏng/ngày. Nữ giới 
trưởng thànhư cần uống khoảng 11,5 cốc (2,7 lít) chất 
lỏng/ngày. Những chất lỏng này bao gồm nước, đồ uống 
khác và thực phẩm. Đây cũng là gợi ý mà nhiều nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyến cáo mọi người nên 
áp dụng để đáp ứng nhu cầu hydrat hóa của cơ thể. ■  

Tại sao chúng ta thường cảm thấy 
mệt mỏi vào mùa đông?

Đêm dài ngày ngắn cộng với nhiệt độ 
xuống thấp vào mùa đông khiến nhiều 
người cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Nhưng 

tại sao mùa đông lại ảnh hưởng đến nguồn năng lượng dồi 
dào của cơ thể?

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến nhất gây 
ra mệt mỏi theo mùa, đặc biệt là mùa lạnh nhất trong năm.

Rối loạn cảm xúc
Triệu chứng của rối loạn cảm xúc xuất phát từ tâm 

lý hoặc thể chất biến đổi. Một khảo sát cho biết rối loạn 
cảm xúc xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn so với nam giới. Họ 
thường có dấu hiệu buồn bã, cảm thấy vô vọng, thậm chí 
thay đổi khẩu vị, gặp vấn đề về giấc ngủ.

Hormone
Não chịu trách nhiệm sản xuất ra melatonin để 

phản ứng với bóng tối. Tức là khi bạn tiếp xúc với ánh 
sáng, hormone này sẽ ngừng sản xuất, giúp cơ thể trở nên 
tỉnh táo hơn. Thật không may, mùa đông lại có số giờ nắng 
ít và đêm đến sớm hơn bình thường. Vậy nên bạn thường 
cảm giác buồn ngủ và không muốn tỉnh giấc vào mùa 
đông. 

Vitamin D
Khi thời tiết trở lạnh, mọi người thường ít tiếp xúc 

với ánh nắng mặt trời. Điều này khiến bạn thiếu hụt 
vitamin D từ ánh nắng tự nhiên, gây ra tình trạng cơ thể 
mệt mỏi liên tục. Đồng thời, hệ miễn dịch cũng suy giảm 
đáng kể.

Gián đoạn nhịp sinh học
Đồng hồ sinh học rất nhạy cảm với ánh sáng và 

nhiệt độ. Vì vậy, nó thường bị rối loạn vào những ngày 
đông lạnh giá. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên rằng mọi 
người nên đảm bảo phòng ngủ không quá nóng hoặc quá 
lạnh để đảm bảo một giấc ngủ ngon. 

Thay đổi chế độ ăn
Chế độ ăn uống điều độ có thể giúp ổn định nhịp 

sinh học. Điều này làm tăng độ tỉnh táo và năng lượng dồi 
dào cho cơ thể. Hơn thế nữa, nó tạo ra một khởi đầu suôn 
sẻ, tuyệt vời cho một ngày mới.

Không tập thể dục thường xuyên
Theo một nghiên cứu năm 2019, gần một nửa số 

dân số Mỹ trì hoãn việc tập thể dục trong những tháng mùa 
đông, viện lý do thời tiết xấu để ở trong nhà. Đồng nghĩa 
với việc họ đã bỏ lỡ ánh sáng ban ngày có lợi cho sức khỏe.

Chúng ta cần ngủ thêm trong mùa đông không?
Các tổ chức lớn như Sleep Foundation và AASM 

đều khuyên rằng người trưởng thành nên ngủ đủ từ 7-9 
tiếng mỗi đêm. Những chỉ dẫn này không thay đổi theo 
mùa. Do đó, con người không cần ngủ nhiều hơn trong 
những tháng ngày lạnh giá. ■  

Sứa Turritopsis dohrnii - có khả 
năng bất tử

Turritopsis dohrnii còn gọi là “sứa bất tử” 
bởi chúng có thể sống mãi mãi. Loài sứa 
bắt đầu vòng đời dưới dạng ấu trùng trước 

khi bám vào đáy biển và biến đổi thành polyp.
Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, sứa 

Turritopsis dohrnii trưởng thành đặc biệt ở chỗ chúng có 
thể chuyển về dạng polyp nếu bị đói hoặc thương tổn, sau 
đó quay trở lại trạng thái sứa.

Loài sứa bản xứ ở biển Địa Trung Hải này có thể 
lặp lại phương thức đảo ngược vòng đời trên nhiều lần, do 
đó trong điều kiện phù hợp chúng sẽ “trường sinh bất lão”.

“Nhưng do có kích thước rất nhỏ, nên loài sứa này 
dễ dàng trở thành thức ăn cho các loài động vật khác, từ đó 
ngăn chúng đạt được sự bất tử” - tạp chí Live Science nhận 
định. ■ 
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Jayess Mississippi

Món ăn ngon nhất thế giới năm 
2022 có gì đặc biệt?

Kare, hay món cà ri Nhật Bản được trang ẩm 
thực toàn cầu Taste Atlas vinh danh là món ăn 

truyền thống ngon nhất thế giới năm 2022. Điều gì trong 
món ăn này đã chinh phục được các chuyên gia ẩm thực 

tinh tế trên thế giới?
Kare - Món cà ri được bình chọn ngon nhất thế giới 

năm 2022
Cà ri là một trong những món ăn “quốc dân” tại Nhật. 

Chúng được yêu thích và bắt đầu trở nên phổ biến ở xứ sở 
hoa anh đào từ thời kỳ Minh Trị (1868-1912) khi món ăn 
này theo chân người Anh đến Nhật Bản.

Khi ấy, người Nhật đã nội địa hóa món ăn cho phù hợp 
với khẩu vị của mình, và món cà ri lúc đó thực sự xa xỉ, chỉ 
dành cho người giàu. Còn hiện tại, cà ri đã “mềm hóa” giá 
cả, mọi người đều có thể thưởng thức được.

Không ít người thắc mắc là cả thế giới biết đến Nhật 
Bản nổi tiếng với sushi và sashimi, tại sao lại xuất hiện 
món cà ri nổi tiếng đến thế? Chẳng phải cà ri xuất phát từ 
Ấn Độ hay sao?

Đúng là cà ri Ấn Độ nổi tiếng và chúng có vị cay nồng 
nàn của cà ri nguyên thủy. Nhưng với sự sáng tạo vô hạn 
của mình, người Nhật đã biến tấu cho món cà ri trở nên có 
vị ngọt và hương thơm nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Nếu như cà ri Ấn nấu từ nhiều loại thảo mộc cùng gia 
vị và không theo công thức cố định thì món cà ri Nhật 
thường nấu bằng bột cà ri đã đóng gói sẵn. Sau đó, thêm 
các loại rau củ, thịt hoặc hải sản vào.

Điều này có vẻ chưa đặc sắc lắm phải không, vậy điều 
gì mới là yếu tố dẫn dắt khiến món kare - cà ri kiểu Nhật 
đứng đầu bảng xếp hạng Taste Atlat như vậy?

Nếu bạn có dịp đến Nhật, mọi thắc mắc của bạn về 
món cà ri này sẽ tan biến luôn đó! Chúng được bán khắp 
nơi, trong cửa hàng tiện lợi, quán ăn bên đường hay các 
nhà hàng sang trọng đều có cà ri đầy tươi ngon và dạt dào 
hương vị.

Không dừng lại đó, món cà ri còn được người Nhật 
sáng tạo thêm nhiều hương vị mới. Với bí quyết mùa nào 
thức ấy cộng thêm với sản vật đặc trưng từng vùng, món 
kare đã trở thành thương hiệu bảo chứng cho nền ẩm thực 
Nhật Bản thêm phong phú.

Bên cạnh đó, trong bữa cơm gia đình người Nhật, các 
chị em nội trợ vẫn thường xuyên thực hiện món cà ri thơm 
ngon, tiện lợi này.

Nhiều phiên bản kare - cà ri kiểu Nhật
Cà ri kiểu Nhật dậy vị thảo mộc nhưng thoang thoảng 

chứ không nồng. Người Nhật ăn cà ri với cơm trắng nóng 
hổi, với mì udon hoặc bánh rán nhân cà ri. Người Nhật 
không ăn cà ri với bánh mì như người Anh hoặc người Việt 
Nam.

Nước sốt, được gọi là roux được chế biến từ bột cà ri 
và dầu, cùng nhiều loại rau và thịt. Cà ri kiểu Nhật ít cay 
hơn, nhiều ngọt hơn, sẫm màu và cũng đặc hơn. Bởi chúng 
được thêm bột mì hoặc nước sốt roux như đã nói. Cơm cà ri 
thường được ăn kèm với dưa chua hoặc hành lá.

Các phiên bản chính để chúng ta thưởng thức kare - cà 
ri Nhật Bản là kare raisu (cơm cà ri), kare udon (mì cà ri) và 
kare-pan (bánh rán nhân cà ri). Ngoài ra, còn có một vài 
phiên bản khác giúp nâng cao sự đa dạng của món ăn này.

Kare Raisu
Cơm cà ri Nhật Bản được vinh danh là món ăn ngon 

nhất thế giới năm 2022. Chúng đặc trưng bởi món hầm 

đậm đà gồm rau củ và thịt rưới cạnh đĩa cơm trắng hạt tròn. 
Biến thể của kare raisu chính là katsu kare, món cơm cà ri 
với thịt lợn cốt lết chiên giòn đặt ở trên.

Katsu Kare
Katsu Kare là một phiên bản được ưa thích của món 

cà ri Nhật. Chúng được làm từ thịt lợn hoặc gà cốt lết tẩm 
bột chiên và nước sốt cà ri thơm ngon. Đồng thời, món này 
luôn được ăn kèm với cơm. Ở một số vùng khác như 
Kansai, người ta thay gà, lợn bằng cốt lết bò.

Kare Pan (Curry Bread)
Bánh cà ri là một phiên bản đặc sắc được làm bằng 

cách nhồi phần nhân cà ri vào trong bột bánh mì sau đó tẩm 
bột chiên và chiên ngập dầu đến khi có màu vàng nâu. 
Cũng có thể coi chúng là một biến thể của okazu-pan (bánh 
mì có nhân mặn).

Bánh rán cà ri chủ yếu được thưởng thức như món ăn 
nhẹ và có thể mua được ở nhiều quầy hàng trên đường phố, 
các tiệm bánh nhỏ và các cửa hàng tiện lợi trên khắp đất 
nước Nhật Bản.

Yokosuka Navy Kare (Cà ri hải quân Yokosuka)
Phiên bản cà ri này được chế biến bằng cách kết hợp 

thịt bò, thịt gà, khoai tây, hành tây và cà rốt. Nguyên liệu 
được nấu chín và làm sánh lại bằng nước sốt roux (kết hợp 
từ bột cà ri và bột mì).

Chúng nổi tiếng bởi khi đến khu Yokosuka thưởng 
thức, du khách sẽ bắt gặp một bức tượng mòng biển đang 
ôm một đĩa cà ri cỡ lớn.

Dorai Kare (Dry Kare)
Dorai Kare, hay cà ri khô là món cà ri đơn giản gồm 

cơm chiên cà ri và nước sốt thịt đặc sánh trên phần cơm. 
Thực ra, món này có thể tận dụng phần thức ăn còn thừa để 
chế biến. Nước sốt thịt thường được làm từ thịt bò xay, rau, 
bột cà ri và nước súp.

Yaki Kare (Cà ri nướng)
Yaki kare, chính là món cà ri nướng được nấu bằng 

cách cho cơm vào khay nướng, phủ sốt cà ri lên, thêm phô 
mai và nướng. Đôi khi người ta còn đập thêm một quả 
trứng lên đĩa trước khi nướng.

Món cà ri nướng cũng được dùng cùng thịt gà hoặc 
thịt lợn tẩm bột chiên gọi là tonkatsu.

Nashi Kare (Tottori Pear Curry, Nashi Pear 
Curry)

Nashi Kare là món cà ri lê được khá nhiều người ưa 
thích ở Nhật. Phiên bản này có nguồn gốc từ tỉnh Tottori, 
nơi có giống lê nổi tiếng. Món cà ri này được thêm lê, hành 
tây xào, nước sốt cà ri, nước dùng và thịt xay, thường là 
phần thịt bò lẫn thịt lợn. Các nguyên liệu trong món cà ri 
này thường được bào nhỏ chứ không cắt như các món cà ri 
khác.

Hương vị của cà ri lê nhẹ nhàng và ngọt, nên chúng 
được ăn kèm với salad và cơm. Chúng cũng được dùng 
nhiều trong bữa sáng.

Công bằng mà nói, món ăn của người Việt thường 
lành và thơm ngon, không quá nhiều gia vị nồng. Tuy 
nhiên, món cà ri kiểu Nhật xứng đáng xuất hiện trên bàn ăn 
của bạn vì chúng cực kỳ thơm ngon. Ấy là mỹ thực của 
người Nhật và bạn có thể hoàn toàn biến tấu cho phù hợp 
với khẩu vị của mình và gia đình. Các phiên bản tự chế đều 
đáng giá cả. ■

5 địa điểm rành rành thuộc Trái 
Đất nhưng tới nơi cứ ngỡ lạc vào 
hành tinh khác

Hóa ra trên hành tinh của chúng ta vẫn còn rất 
nhiều địa điểm kỳ lạ mang vẻ đẹp độc đáo 
đến khó tin như vậy!

1. Những tảng đá ở Moeraki, New Zealand
Tới nay, những tảng đá hình cầu bí ẩn nằm rải rác dọc 

bãi biển Koekohe, New Zealand vẫn là một bí ẩn lớn khiến 
các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải. 

Biết rằng, mỗi tảng đá ở đây nặng vài tấn và cao tới 
2m. Chúng có nhiều vết nứt và trông rất giống trứng khủng 
long. Theo các nhà khoa học, những tảng đá này hình 
thành bắt đầu từ khoảng 60 triệu năm trước.

Phân tích của các nhà chuyên môn cho thấy, chúng 
hình thành bằng cách thu nhặt và làm dày lớp trầm tích và 
chất khoáng xung quanh phần lõi tương tự với cách con 
hàu tạo nên ngọc trai. 

Các nhà địa chất gọi những tảng đá kỳ lạ này là khối 
kết hạch đá Septarian (Septarian concretion). Không chỉ 
có ở bãi biển Koekohe, bạn có thể tìm thấy những tảng đá 
hình cầu tương tự ở gần cảng Hokianga.

2. Hang động Waitomo Glowworm
Hang động Waitomo Glowworm nằm tại thị trấn 

Waitomo thuộc vùng đảo Bắc New Zealand. Hang động 
này là một phần của hệ thống 3 hang gồm Waitomo, 
Ruakuri và Aranui. 

Kể từ khi được tìm thấy, nơi đây nhanh chóng trở 
thành một địa điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. 
Vẻ đẹp độc đáo của Waitomo Glowworm là hang động này 
có thể phát ra ánh sáng kỳ lạ khiến du khách cứ ngỡ như 
đang lơ lửng giữa muôn vì sao.

Các nhà khoa học đã xác định được rằng, khung cảnh 
ảo diệu "độc nhất vô nhị" của hang động Waitomo 
Glowworm là do một loài đom đóm sinh sống ở nơi này. 
Loại đom đóm này có tên khoa học là Arachnocampa 
Luminosa. 

Chúng không phát ra ánh sáng vàng như các loại 
thông thường mà là màu xanh da trời pha xanh lá cây. Một 
cách vô tình, ánh sáng của chúng vốn là để thu hút con mồi 
nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp vô cùng ấn tượng cho hang 
động Waitomo Glowworm.

3. Salar de Uyuni, Bolivia
Salar de Uyuni được coi là cánh đồng muối lớn nhất 

thế giới với diện tích lên tới hơn 10.000 km2. Salar de 
Uyuni nằm ở phía tây nam, giữa vùng Potosi và Oruro của 
Bolivia. Theo các nhà khảo cổ, nó được hình thành do sự 
thay đổi kết cấu địa tầng và kết quả lắng đọng của các vùng 
biển từ thời tiền sử.

Thời tiền sử, các vùng biển này đã bao phủ toàn bộ 
phía tây nam của Bolivia. Tuy nhiên sau đó, nước dần cạn 
kiệt, hiện nay chỉ còn sót lại hai tiểu hồ là Poopo và Uru 
Uru. 

Trong một số hang động, các nhà khảo cổ vẫn tìm 
được hóa thạch san hô là dấu tích chứng minh về một vùng 
biển đã tồn tại trong quá khứ. Khi các cánh đồng muối này 
ngập nước, mặt nước đã biến thành tấm gương thiên nhiên 
khổng lồ phản chiếu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và 
hùng vĩ xung quanh, tạo nên một cảm giác vừa lạ vừa siêu 
nhiên.

4. Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ
Pamukkale nằm trong Thung lũng sông Menderes 

thuộc tỉnh Denizli là một địa danh du lịch nổi tiếng của 
Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới. Pamukkale trong tiếng Thổ Nhĩ 
Kỳ có nghĩa là "lâu đài bằng bông". 

Pamukkale nằm ở vết đứt gãy giữa các mảng kiến tạo 
và ở dưới sâu trong lòng đất của khu vực này là sự hoạt 
động của các núi lửa đã tạo ra hàng loạt các hang động 
chứa đầy khí cacbon dioxit và các suối nước nóng.

Nhìn từ xa Pamukkale trông như một ngọn núi tuyết 
hùng vĩ. Nhưng những suối nước nóng giàu khoáng chất 
tại đây không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới và mang vẻ 
đẹp thực sự ấn tượng. 

Chúng tạo thành những bậc thang trải dài 2700m trên 
sườn núi đá vôi trắng. Với mực nước chỉ khoảng nửa mét 
và nước suối giàu khoáng chất, Pamukkale thực sự là một 
nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho các du khách.

5. Sa mạc Trắng, Ai Cập
Sa mạc Trắng còn được gọi là Farafra nằm ở miền Bắc 

Farafra Oasis, cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 570 
km. Sa mạc này có diện tích khoảng 3.010 km2 và nổi 
tiếng với những tảng đá hình thành tự nhiên với nhiều hình 
dạng khác nhau do bão cát ăn mòn.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sa mạc này 
trước kia là biển, sau khi nước biển rút, những vỏ sò vỏ ốc 
vẫn còn lưu lại trên những mỏm đá. Với màu trắng muốt 
của những cồn cát và những công trình bằng đá tự nhiên 
khổng lồ khiến nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến 
thăm quan.

Điểm hấp dẫn du khách nhất của sa mạc Trắng chính 
là những tảng đá có hình thù kỳ lạ trải dài khắp nơi trong 
không gian mênh mông. Có tảng có hình như cây nấm, có 
tảng lại giống chiếc ô đang cụp, tảng khác lại như một con 
chim, con thỏ, con hay một con lạc đà… 

Đặc biệt, vào mỗi khoảng thời gian trong ngày, những 
phiến đá này sẽ biến đổi màu khi thì màu hồng nhạt, khi lại 
có màu đỏ, lúc lại mang sắc tím nhàn nhạt khiến du khách 
phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấn tượng này. ■
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SÖU TAÀM

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

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

Vui Cöôøi

Bụi Mặt Trăng: Mối nguy hiểm 
đối với các nhà du hành vũ trụ

Bụi Mặt trăng là một trong những nguy cơ 
thiên nhiên mà các nhà du hành vũ trụ thực 
hiện sứ mệnh trên bề mặt Mặt trăng phải 

đối đầu.

Bụi Mặt trăng được hình thành sau khi các thiên 
thạch va chạm với Mặt trăng

Nhưng sự tò mò về Mặt trăng không chỉ dừng lại ở 
tôn giáo, vì con người cuối cùng đã quan tâm đến khoa học 
về nguồn gốc của Mặt trăng cũng như ý nghĩa chính xác 
của vệ tinh này đối với con người và môi trường Trái Đất. 

Và theo đó, bụi Mặt trăng cũng thu hút được rất 
nhiều sự chú ý của các nhà khoa học và những nghiên cứu 
hiện đại. Như New Yorker giải thích, các nhà khoa học vẫn 
đang nghiên cứu các đặc tính của bụi Mặt trăng, tới thời 
điểm hiện tại, chúng ta biết rằng nó bao phủ phần lớn bề 
mặt của Mặt trăng và thực sự khá độc đối với con người.

Tại sao bụi Mặt trăng lại cực kỳ độc hại?
Phần lớn bề mặt của Mặt trăng được bao phủ bởi 

vật liệu dạng hạt mịn được gọi là đất Mặt trăng, hay bụi 
Mặt trăng. Như New Yorker cho biết, các yếu tố khoa học 
đằng sau chất này vẫn đang được nghiên cứu. 

Bụi Mặt trăng về cơ bản nguy hiểm như thủy tinh 
nhưng có kết cấu rất mịn, giống như bột, khiến nó có cấu 
trúc khá bí ẩn. Bụi Mặt trăng được hình thành sau khi các 
thiên thạch va chạm với Mặt trăng, sau đó chúng sẽ phá 
hủy bụi bẩn, đá và các vật liệu khác thành dạng bột đặc.

Bụi Mặt trăng là một mối đe dọa gây chết người, do 
nó có thể sắc và bám cực kỳ chắc. Nhưng nguy hiểm hơn 
nữa là tính độc hại của nó.

Nhờ các sứ mệnh tàu Apollo, các nhà khoa học trên 
Trái Đất có được các mẫu bụi Mặt trăng và loại bụi này có 
chứa các hợp chất phản ứng với con người thúc đẩy căn 
bệnh ung thư phổi.

Để có những căn cứ xác thực hơn, các nhà khoa 
học đã thử nghiệm việc tiếp xúc giữa các tế bào sống từ 
loài gặm nhấm và con người với chất tương tự bụi Mặt 
trăng.

Kết quả, khoảng 90% tế bào não chuột và tế bào 
phổi của con người cuối cùng đã chết sau khi tiếp xúc với 

bụi Mặt trăng giả.
Theo Live Science giải thích, bụi Mặt trăng thực 

sự rất có hại cho con người. Một số phi hành gia cho biết họ 
đã trải qua các triệu chứng giống như sốt sau khi hít thở 
phải các hạt bụi này. 

Thành phần phân tử của bụi Mặt trăng có thể giết 
chết hoàn toàn tế bào, thậm chí gây tổn thương phổi và 
não. Các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu các đặc tính 
của các mẫu bụi Mặt trăng mà họ thu thập được, vì vậy vẫn 
chưa có nhiều thông tin được phát hiện về chất độc hại này.

Các nhà du hành thuộc các sứ mệnh Apollo trong 
những năm 1970 từng biết rằng bụi Mặt Trăng có tính mài 
mòn và bám dính, làm thủng lớp ngoài bộ đồ du hành và 
làm bẩn các dụng cụ của họ. Các trang thiết bị bụi bám đen 
đã hấp thu ánh Mặt Trời và có khuynh hướng tăng nhiệt.

Ngoài mối nguy hiểm này, các nhà du hành còn 
phải đối đầu với nguy cơ phóng điện, có khả năng làm 
hỏng mọi thiết bị điện tử. Bụi Mặt Trăng có khuynh hướng 
nạp tĩnh điện, nguyên nhân do từ trường Trái Đất.

Mặc dù các nhà du hành sứ mệnh Apollo chưa từng 
đối đầu với vấn đề này, nhưng những nhà du hành có mặt 
trên Mặt Trăng trong tương lai có thể sẽ gặp nguy cơ nói 
trên. 

Nguyên nhân là do quỹ đạo Mặt Trăng quay quanh 
Trái Đất không ổn định và đến gần hay rời xa Trái Đất theo 
một chu kỳ kéo dài 18 năm, cứ mỗi tháng 4 ngày, nó đi qua 
từ trường Trái Đất.

Từ năm 2012, quỹ đạo của Mặt Trăng sẽ đến chu 
kỳ đi qua các vùng được gọi là dải plasma của từ trường, 
tức những khu vực giàu electron năng lượng cao và các hạt 
điện tích khác, đến nỗi một số khu vực trên bề mặt Mặt 
Trăng sẽ mang tĩnh điện. ■

Kế hoạch "câu" thiên thạch 
bằng nam châm khổng lồ

Các nhà thiên văn học đang lên kế hoạch thu 
thập một thiên thạch đến từ hệ sao khác 
đâm xuống Thái Bình Dương với năng 

lượng tương đương 110 tấn thuốc nổ TNT.
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Harvard hy vọng 

tìm thấy mảnh vỡ của thiên thạch liên sao mang tên 
CNEOS 2014-01-08 đã đâm vào Trái đất vào ngày 
8/1/2014. 

Việc phát hiện mảnh vỡ như vậy sẽ đại diện cho sự 
tiếp xúc đầu tiên của nhân loại với vật chất lớn hơn hạt bụi 
đến từ ngoài Hệ Mặt trời, theo Amir Siraj, nhà vật lý thiên 
văn ở Đại học Harvard, tác giả chính của nghiên cứu đăng 
trên cơ sở dữ liệu ArXiv.

Siraj xác định nguồn gốc liên sao của vật thể trong 
một nghiên cứu với độ chắc chắn 99,999%, nhưng phải tới 
giữa năm 2022, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ mới xác nhận 
kết luận của ông. 

Không có nhân chứng nào trông thấy vật thể đâm 

xuống Trái đất. "Thiên thạch lao qua khí quyển cách bờ 
biển Papua New Guinea khoảng 160 km vào nửa đêm, với 
năng lượng bằng 1% quả bom nguyên tử rơi xuống 
Hiroshima", Siraj cho biết.

Với chiều rộng 0,5 m, CNEOS 2014-01-08 hiện 
nay là vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện trong hệ Mặt 
Trời. 

Trước đây, danh hiệu đó thuộc về một vật thể thuôn 
dài gọi là 'Oumuamua, phát hiện vào năm 2017 thông qua 
đài quan sát Pan-STARRS và di chuyển qua hệ Mặt Trời ở 
tốc độ gần 92.000km/h. 

CNEOS 2014-01-08 được cho là đến từ hệ sao 
khác bởi nó di chuyển 60 km/giây, quá nhanh để chịu tác 
động từ lực hấp dẫn của Mặt Trời. 

Theo Siraj, CNEOS 2014-01-08 vượt quá giới hạn 
tốc độ đối với những vật thể bị hút bởi Mặt Trời. Do thiên 
thạch không đến gần bất kỳ hành tinh nào khác dọc đường, 
chắc chắn nó phải có nguồn gốc từ bên ngoài hệ Mặt Trời.

Siraj cho biết ông và cộng sự sẽ thực hiện chuyến 
thám hiểm trị giá 1,6 triệu USD để hạ nam châm lớn cỡ 
một chiếc giường ở 1,3 độ vĩ Nam và 147,6 độ kinh Đông, 
vị trí thiên thạch rơi xuống mà Bộ Quốc phòng Mỹ xác 
định. Vị trí đó cách đảo Manus ở biển Bismarck phía tây 
nam Thái Bình Dương khoảng 300 km về phía bắc.

CNEOS 2014-01-08 có độ bền vật liệu vượt xa 
thiên thạch sắt thông thường, giúp việc thu thập trở nên dễ 
dàng hơn. 

Độ bền vật liệu chỉ khả năng chịu biến dạng hoặc 
hư hỏng do sức nặng. 

"Phần lớn thiên thạch chứa đủ sắt để dính vào loại 
nam châm mà chúng tôi định sử dụng cho chuyến thám 
hiểm trên biển trong dự án Galileo", Siraj nói. "Với độ bền 
vật liệu cực cao, nhiều khả năng mảnh vỡ của CNEOS 
2014-01-08 là sắt từ".

Mô phỏng thiên thạch lao về phía Trái đất
Ra khơi từ Papua New Guinea, chiếc tàu của dự án 

Galileo sẽ sử dụng một nam châm gắn trên tời kéo dọc đáy 
biển ở độ sâu 1,7km trong 10 ngày. Nhóm nghiên cứu hy 
vọng có thể thu thập những mảnh vỡ nhỏ tới 0,1mm của 
thiên thạch. Tuy nhiên, họ chưa tiết lộ thời gian tiến hành 
chuyến thám hiểm. ■
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Những hòn đảo được “cai trị” 
hoàn toàn bởi các loài động vật

Đây là những hòn đảo biệt lập và sở hữu cảnh 
quan tuyệt đẹp, hơn thế nữa số lượng của một 
số loại động vật ở đây đôi khi vượt qua cả con 

người, và có một số nơi, chúng còn chẳng thèm sợ hay 
quan tâm tới sự xuất hiện của con người trên đảo.

1. Đảo cua Christmas

Đảo Christmas từng là nơi sinh sống của khoảng 43,7 
triệu con cua trưởng thành. Nhưng trong những năm gần 
đây, sự xuất hiện của một số loài kiến, đặc biệt là kiến điên 
vàng, đã làm giảm số lượng cua xuống còn khoảng 30 triệu 
con. 

2. Một hòn đảo hoang ở Bahamas, hòn đảo của 
những con lợn

Thường được gọi là "Bãi biển lợn", đảo Big Major 
Cay ở Exuma, Bahamas, là nơi không có người sinh sống 
và là nơi định cư của rất nhiều lợn hoang dã. 

Người ta tin rằng những con lợn này ban đầu đã bị bỏ 
lại ở đó bởi một vài thủy thủ với ý định sau đó sẽ quay trở 
lại và biến chúng thành những món ngon. Nhưng có lẽ họ 
đã không bao giờ quay trở lại, khiến đàn lợn gia tăng và 
biến hòn đảo thành nhà của chúng.

Theo một câu chuyện khác, những con lợn thực sự là 
những sinh vật sống sót sau một vụ đắm tàu. Bằng cách 
nào đó, chúng đã bơi được đến đảo và sống sót.

3. Đảo mèo Tashirojima của Nhật Bản
Ở hòn đảo nhỏ Tashirojima của Nhật Bản, nơi đây chỉ 

có khoảng 100 người sinh sống trên hòn đảo, tuy nhiên số 
lượng mèo tại đây lại gấp 6 lần con người. Sự thống trị của 
loài mèo trên hòn đảo này bắt đầu từ giữa thế kỷ 18 và 19. 
Trong thời gian đó, cư dân trên đảo đã nuôi tằm để dệt vải, 
theo đó họ cũng nuôi thêm rất nhiều mèo để xua đuổi chuột 
ăn tằm.

4. Đảo ngựa Assateague
Đảo Assateague là một hòn đảo không có người ở Hoa 

Kỳ với phần phía bắc nằm ở Maryland trong khi phần phía 
nam nằm ở Virginia. Hòn đảo là nơi sinh sống của một 
giống ngựa quý hiếm đã ở trên đảo từ những năm 1600. 
Được biết đến với cái tên "Chincoteague pony", những 
chú ngựa con này có một truyền thuyết phong phú đằng 
sau sự tồn tại của chúng trên đảo.

Truyền thuyết nói rằng chúng là những sinh vật sống 
sót sau vụ đắm tàu ở Tây Ban Nha. Nhưng các chuyên gia 
tin rằng nhiều khả năng chúng đã được thả trên đảo bởi 
những người thực dân tìm cách trốn tránh luật và thuế chăn 
nuôi vào thế kỷ 17. Ngày nay, có khoảng 300 ngựa con 
sống trên đảo với khoảng hàng nghìn con ngựa lại khác.

Ngựa con Chincoteague tại đây có tầm vóc nhỏ hơn so 
với ngựa đất liền vì môi trường sống và chế độ ăn uống 
nghèo nàn trên đảo.

5. Đảo huơu Miyajima
Miyajima ở Nhật Bản là hòn đảo duy nhất mà hươu và 

người thích sống cạnh nhau. Theo văn hóa dân gian địa 
phương, hươu ở Miyajima từng được coi là một loài động 
vật linh thiêng. Chúng được tôn thờ như những sứ giả của 
các vị thần.

Những chú hươu ở Miyajima không hề sợ người và có 
thể thoải mái tương tác với khách du lịch. Tính đến nay, có 
hơn 1.200 con hươu trên đảo.

6. Đảo Macquarie, ngôi nhà của loài chim cánh cụt
Bốn loài chim cánh cụt có thể được tìm thấy trên đảo 

Macquarie, một Lãnh thổ Nam Cực của Úc ở Tasmania. 
Hòn đảo ước tính có khoảng 4 triệu con chim cánh cụt và 
chỉ có hơn chục con người.

Đảo Macquarie là một hòn đảo biệt lập trong lãnh thổ 
Nam Cực của Úc. Hòn đảo này có rất nhiều loài chim biển, 
đặc biệt là chim cánh cụt và chim hải âu.

Nhưng loài chim phân bố rộng rãi nhất trên đảo là 
chim cánh cụt. Có bốn loài chim cánh cụt trên đảo. Chim 
cánh cụt hoàng đế là loài đặc hữu của hòn đảo và nó là ngôi 
nhà duy nhất của chúng. Loài chim này có dân số khoảng 
850.000 khác. 

Các loài chim cánh cụt khác bao gồm chim cánh cụt 
vua với khoảng 100.000 con, chim cánh cụt Gentoo và 
chim cánh cụt rockhopper phương nam. Ước tính số lượng 
chim cánh cụt trên đảo vào khoảng 4 triệu con.

7. Đảo hải câủ  Duiker
Đảo Duiker ở Nam Phi là nơi sinh sống của một trong 

những đàn hải câủ  lông Cape lớn nhất. Những sinh vật 
đáng yêu này đã biến hòn đảo đá ở đó thành nhà. Có 
khoảng 6.000 con hải cẩu sống trên đảo và có thể được 
nhìn thấy nằm phơi nắng trên những tảng đá.

Hòn đảo này đã được gọi một cách thân thương là 
"Đảo hải cẩu". Vào mùa sinh nở vào khoảng tháng 4, 
người ta có thể nhìn thấy những con hải cẩu nhỏ đáng yêu 
đang túm tụm gần mẹ hoặc học cách bơi trong nước.

8. Đảo thỏ Ōkunoshima
Còn được gọi là Usaga Jima, có nghĩa là "Đảo Thỏ" 

trong tiếng Anh, hòn đảo Nhật Bản này là thiên đường cho 
những người yêu thích thỏ. Trong Chiến tranh thế giới thứ 
hai, hòn đảo là một địa điểm nghiên cứu và chế tạo vũ khí 
hóa học. Hòn đảo được giữ bí mật trong chiến tranh và nó 
không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ Nhật Bản nào.

9. Santa Catalina, hòn đảo của loài bò rừng
Đảo Santa Catalina là nơi sinh sống của hơn 150 con 

bò rừng, chúng đã sống ở đó kể từ khi một đoàn làm phim 
đưa 14 con trong số chúng đến để quay phim vào năm 
1924 và sau đó bỏ chúng lại.

Santa Catalina là một hòn đảo nhỏ ở California. Hòn 
đảo chỉ có chiều dài 22 dặm (35 km) và tám dặm (13 km) 
chiều rộng. Hòn đảo này là nơi sinh sống của một số lượng 
lớn bò rừng. 

Năm 1924, một đoàn làm phim đã mang 14 con bò 
rừng đến đây để quay một bộ phim trên đảo. Sau đó do vấn 
đề về chi phí vận chuyển, đoàn làm phim đã quyết định để 
lại những con bò rừng trên đảo thay vì đưa chúng trở lại đất 
liền. Ngày nay, đàn bò rừng có khoảng 150 con.

Mặc dù Santa Catalina có dân số khoảng 4.000 người, 
nhưng 90% trong số đó chỉ sinh sống ở Avalon, thành phố 
hợp nhất duy nhất của hòn đảo. Vì vậy, đàn bò rừng và các 
loài động vật khác trên đảo có rất nhiều khu vực để lang 
thang sinh sống, phát triển. ■

Những bãi biển nguy hiểm nhất 
trên thế giới

Khi nghiên cứu các điểm đến cho kỳ nghỉ, 
nhiều người chọn đi đến bãi biển và có hàng 
nghìn bãi biển trên khắp thế giới là nơi lý 

tưởng để bơi lội, lướt sóng, lướt ván và các môn thể thao 
dưới nước khác. Tuy nhiên trong số đó lại có những bãi 
biển ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Cape Tribulation, bãi biển chứa đầy sứa độc
Bãi biển Cape Tribulation ở Bắc Queensland, Úc, là 

một nơi có cảnh đẹp như tranh vẽ, với rừng nhiệt đới và 
rừng ngập mặn, nhưng bạn phải cẩn thận nếu chọn ngâm 
mình trong làn nước tuyệt đẹp của nơi đây.

Khách du lịch phải cảnh giác khi đến thăm khu vực 
này vì có một loài sinh vật vô cùng nguy hiểm sinh sống tại 
nơi đây, chúng có thể đe dọa đến tính mạng của con người 

và có thể biến một kỳ nghỉ vui vẻ thành một cơn ác mộng - 
loài sứa hộp.

Những sinh vật biển này sinh sôi nảy nở từ tháng 10 
đến đầu tháng 6. Nếu bạn bị một trong những con sứa này 
đốt, nọc độc của chúng sẽ tấn công hệ thống tim mạch của 
bạn. Nọc độc của loài sứa này mạnh đến nỗi sẽ khiến bạn bị 
chết đuối trước khi có thể thoát ra khỏi mặt nước. 

Các chuyên gia khuyên mọi người tuyệt đối không 
được xuống nước vào thời gian này trong năm. Tuy nhiên, 
vẫn có một số đoạn của bãi biển có lưới được thiết kế để 
ngăn sứa đến gần những người đang bơi.

Ngoài ra, vẫn còn một loài động vật khác cần cảnh 
giác ở Cape Tribulation, đó là cá sấu nước mặn. Chúng có 
khả năng ẩn mình trong cả vùng nước nông và sâu, vì vậy 
cả đại dương và vùng nước ngọt tại đây đều ẩn chứa những 
mối nguy hiểm tiềm tàng. Theo báo cáo, mỗi năm có 
khoảng một đến hai người phải bỏ mạng vì loài cá sấu 
nước mặn tại nơi đây.

Bờ biển Skeleton, nơi chứa đầy những xác tàu đắm 
và có loài sư tử sa mạc luôn rình rập

Mặc dù không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, 
nhưng bờ biển Skeleton ở Namibia lại thu hút những du 
khách ưa mạo hiểm, đặc biệt là những người thích lướt 
sóng hoặc quan tâm đến các vụ đắm tàu.

Đây là một bờ biển dài nằm trong sa mạc và đặc biệt 
nguy hiểm đối với các tàu hải quân. Điều này là do điều 
kiện sương mù cũng như dòng hải lưu hoạt động thất 
thường trong khu vực, biến nó thành nghĩa địa tàu lớn nhất 
thế giới - có hàng trăm con tàu bị đắm nằm dọc bờ biển.

Khu vực này trở nên nổi tiếng không chỉ do số lượng 
tàu đắm mà còn vì thường xuyên có xác cá voi dạt vào bờ 
biển. Bờ biển Skeleton thuộc vùng hẻo lánh nên không thu 
hút được lượng lớn du khách.

Ngoài ra, nơi đây cũng là khu vực sinh sống của 
những con sư tử sa mạc, chúng đã thích nghi với môi 
trường khắc nghiệt này. Loài sư tử sa mạc có thể ăn các loài 
động vật biển, bao gồm hải cẩu và cá voi trắng, cũng như 
các loài chim, tính cách của loài này hung dữ hơn rất nhiều 
lần so với những loài sư tử ở những khu vực còn lại của 
châu Phi.

Bãi biển Hanakapiai, nơi có những dòng hải lưu 
nguy hiểm

Du khách đến Hawaii thường dành ít nhất một phần 
thời gian của họ ở bãi biển. Và trong khi nhiều bãi biển 
hoàn toàn thích hợp cho bơi lội và các môn thể thao dưới 
nước, thì vẫn có những bãi biển khác lại kém hiếu khách 
hơn nhiều.

Một trong số đó là bãi biển Hanakapiai hẻo lánh trên 
bờ biển Napali. Để đến được đó, du khách phải đi bộ 
khoảng 5km trên Đường mòn Kalalau, con đường không 
được khuyến khích cho những người đi bộ thiếu kinh 
nghiệm.

Một khi bạn đến bãi biển, bạn không thể bơi trong đó. 
Có một tấm bảng bằng gỗ cảnh báo du khách không nên 
xuống nước vì dòng chảy tại nơi đây quá nguy hiểm. Do 
đặc điểm địa lý của khu vực, những người bơi bị cuốn vào 
dòng chảy sẽ bị mắc kẹt trừ khi họ có thể bơi đến bờ biển 
gần nhất có thể tiếp cận, cách đó khoảng 6 dặm. Tính đến 
nay đã có tới 15 người đã biến mất vào đại dương và không 
bao giờ được tìm thấy.

Bãi biển New Smyrna, nơi có nhiều vụ cá mập tấn 

công con người nhiều nhất thế giới
Vào tháng 6/ 2021, cá mập đã cắn hai người trong 

cùng một ngày tại bãi biển New Smyrna của Florida, nơi 
được mệnh danh là thủ phủ của những vụ cá mập tấn công. 
Hai vụ tấn công trong một ngày không phải là chuyện 
thường xảy ra, nhưng các vụ cá mập tấn công nói chung 
diễn ra rất thường xuyên tại đây. Những người bơi lội tại 
bãi biển New Smyrna có nguy cơ bị cá mập cắn cao gấp 10 
lần so với bất kỳ nơi nào khác ở Hoa Kỳ.

Năm 2020, bãi biển này có tổng cộng 244 vụ cá mập 
tấn công. Bãi biển New Smyrna thu hút rất nhiều cá mập vì 
cá mồi bị thu hút bởi dòng chảy thủy triều tại nơi đây.

Bãi biển Chowpatty
Trong khi các sinh vật biển nguy hiểm và dòng chảy là 

những yếu tố ngăn cản lớn khi đi nghỉ ở bãi biển, thì vẫn 
còn một lý do khác để mọi người né tránh, đó là nó bị ô 
nhiễm. Nếu bạn không thích bị bao phủ bởi nước thải khi 
bơi, thì bạn nên tránh bãi biển Chowpatty ở Mumbai, Ấn 
Độ.

Mumbai có khoảng 18 triệu cư dân và là một trong 
những thành phố đông dân nhất thế giới, vì vậy bạn có thể 
hình dung lượng chất thải mà nó tạo ra sẽ lớn đến mức nào. 
Hệ thống thoát nước của thành phố mang nước thải đổ trực 
tiếp xuống bãi biển. Ngoài ra, dọc bờ biển cũng có rất 
nhiều rác thải. Bãi biển này từ xưa đến nay đã nổi danh là 
nơi ô nhiễm nhất thế giới. ■

Điểm danh 5 thành phố có mức 
sống rẻ nhất thế giới

Sở hữu đời sống chất lượng, thật khó tin khi biết 
những thành phố này lại có mức sống rẻ hơn cả 
nhiều thành phố tại châu Á.

Mới đây, báo cáo của ECA International đã công bố 
danh sách xếp hạng mức chi tiêu của 227 thành phố trên 
thế giới năm 2022. Theo đó, báo cáo này được dựa trên 
nhiều yếu tố như chi phí nhà ở, ăn uống, di chuyển, các 
dịch vụ thiết yếu, mua sắm...

Dựa trên những yếu tố trên, báo cáo tiết lộ rằng Hồng 
Kông (Trung Quốc) đang là thành phố đứng đầu danh sách 
những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bài 
viết này, chúng ta sẽ xem xét phần cuối của bảng xếp hạng, 
nơi những thành phố có mức sống rẻ so với đời sống và vị 
trí của nó nhưng lại không hề nghèo nàn hay kém phát triển 
như hiểu lầm của nhiều người.

Dưới đây là danh sách 10 thành phố có mức sống rẻ 
nhất thế giới năm 2022.

Krakow, Ba Lan (xếp thứ 190 trên 227)
Không thể phủ nhận rằng Krakow, thành phố nằm 

phía Nam Ba Lan là một thành phố đáng tự hào. Với kiến 
trúc tuyệt đẹp và cũng là một trong những thành phố lâu 
đời hấp dẫn nhất, các thị trấn tại đây đều mang một nét cổ 
kính đặc biệt tại châu Âu.

Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai đang 
tìm kiếm một thành phố châu Âu giá rẻ để sinh sống và làm 
việc khi giá thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm 
Krakow trong một tháng chỉ có giá 600 đô la, một mức giá 
khá ổn với mặt bằng chung tại châu Âu.

Cape Town, Nam Phi (xếp hạng 194 trên 227)
Là một trong những điểm nóng du lịch nổi tiếng nhất 

của Nam Phi, Cape Town chắc chắn là một thành phố sở 
hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và văn hóa thu hút 
du khách.

Tuy nhiên, đây cũng là một lựa chọn không tồi đối với 
những người đang tìm kiếm một nơi nào đó có giá cả phải 
chăng và chất lượng cuộc sống tốt nếu muốn làm việc tại 
nước ngoài. Được biết, một căn hộ dạng studio ở Cape 
Town sẽ có giá khoảng 450 đô la.

Bogota, Colombia (xếp thứ 205 trên 227)
Thủ đô của Colombia, Bogota là một thành phố xứng 

đáng được cân nhắc để sinh sống khi nơi đây cho phép bạn 
có một cuộc sống chất lượng tốt với chi phí thấp khi căn hộ 
một phòng ngủ ở trung tâm thành phố chỉ từ 400 đô 
la/tháng. Bên cạnh đó, những chi phí như ăn uống, sinh 
hoạt cũng có mức giá rất hợp lý so với một thủ đô tại Nam 
Mỹ.

Tbilisi, Georgia (xếp thứ 217 trên 227)
Thủ đô của Georgia, Tbilisi chắc chắn là một điểm 

đến đang trở nên nổi tiếng hơn trên "bản đồ du lịch" khắp 
thế giới. Không chỉ sở hữu khung cảnh thơ mộng, Tbilisi 
còn có vô số lựa chọn chỗ ăn uống và nhà ở với mức giá 
"mềm" hơn rất nhiều nếu so với các thành phố du lịch khác 
tại châu Âu khi một căn hộ trung tâm chỉ có giá khoảng 
400 đô la.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (xếp hạng 222 trên 227)
Nếu bạn đang tìm kiếm một thành phố mang đến cho 

bạn một cuộc sống chất lượng cao mà không gây áp lực lên 
túi tiền của mình thì Istanbul là một nơi đáng để bạn cân 
nhắc.

Dù là một thành phố nổi tiếng với lượt khách ghé 
thăm nhiều nhất trên thế giới trong suốt những năm gần 
đây, Istanbul lại có mức sống thấp hơn rất nhiều so với các 
nước nằm ở khu vực châu Á hay châu Phi.

Tại đây, chi phí giải trí, sinh hoạt hay ngay cả giáo dục 
cũng được cho là vô cùng hợp lý nếu so với mức sống tại 
đây. Trang Travel of Path cũng cho biết, căn hộ một phòng 
ngủ ngay giữa trung tâm thành phố Istanbul cũng chỉ có 
giá khoảng 450 đô la/tháng. ■



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 08* Issue # 1543 * FRIDAY December 31, 2021 The VietNam PostThe VietNam Post
Page 8B* Issue # 1601 * FRIDAY February 10, 2023

Táo SugarBee Hành Lá Cà Chua Xoài Hộp 6 Trái

Bắp Gói 4 Trái Khoai Lang Cải Rổ Quýt Cali

Táo Tàu Khô
Lê Đại HànKhổ Qua Xà Lách Lá Đỏ

Sườn Bò Cắt Kiểu Đại Hàn Thịt Bò Tươi Đùi Gà Ướp Sẳn

Tương Ớt Tiêu Cay

Cá Nục Nauy Phi LêCua Tuyết Nấu Sẳn Đông Lạnh

Bánh Phông Lan KemCá Tuyết Đen Cá Bass Đông Lạnh

Tôm Trắng Không Đầu

Mì Lẫu Thái Hiệu MaMa Nước Mắm CHIN-SU

Nước Dừa Non Lon

Bánh Yuzu Hương Chanh

Máy Mát Xa Chân

Cá Người HộpBa Rọi Đông Lạnh Gà Ướp Sẳn Nguyên Con Gà Tươi Nữa Con

Thịt Sò Nấu Sẳn Đông Lạnh

Gói Súp Hải Sản

Trứng Cút Lon Mít Đông Lạnh Không Hạt Bánh Qui Đậu Kẹo Dẻo WANT WANT Kem Cây BoBa

Cà Phê Bột Việt Nam Sữa Hộp
Hộp Quà Nồi Mì Tay Cầm Đơn

Dép Đi Trong Nhà

Bình Tỏa Hương
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