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Thuốc Tây kết hợp với thuốc đông y trị 
đau nhức xương khớp có tốt không? Đau 
nhức xương khớp dùng thuốc gì? Thuốc 
xương khớp là chủ đề được đa số chúng 
ta bệnh quan tâm nhất. Đặc biệt là khi 
người bệnh đang bị quấy rầy và hành hạ 
bởi các đợt đau. Vậy có bài thuốc nào 
đang được sử dụng phổ biến hiện nay? 
Khi dùng chúng thì bắt buộc lưu ý những 
gì? Lời giải đáp sẽ sở hữu trong nội dung 
bài viết tiếp sau đây. Hãy theo dõi và tìm 
hiểu nhé! 

Thuốc chữa đau nhức xương khớp tốt 
nhất hiện nay? Nguyên nhân đau 
nhức xương khớp 

 

Đau xương khớp có thể gặp mặt ở người 
bệnh mọi lứa tuổi. Nhưng nhiều hơn thế 
nữa cả chính là các người cao tuổi. Bệnh 
gây cho người bệnh cảm cảm giác đau 
đớn, tức giận. bất tiện trong các việc đi 
lại và di chuyển & hoạt động và sinh hoạt 
hằng ngày. Thậm chí khẳng định rằng có 
khá nhiều nguyên nhân gây đau xương 
khớp ở người bị bệnh. trong những số ấy 
nên kể đến các nguyên nhân sau: 

- Tuổi tác cao là nguyên nhân làm cho 
khả năng tổng hợp tế bào mới trong cấu 
tạo xương, đĩa đệm, sụn và bao màng 
hoạt dịch hạn chế. 



- Gặp chấn thương do rộng rãi Nguyên 
Nhân gây viêm tại xương, sụn khớp. 

- Rối loạn chuyển hóa tạo ra do cơ thể 
thiếu hụt canxi, bệnh đái tháo đường, 
thừa cân, bệnh gút… 

- Mắc những bệnh lý về xương khớp như 
xơ hóa khớp, viêm khớp, Thoát vị đĩa 
đệm, loãng xương… 

- Thời tiết chuyển đổi bất ngờ ảnh hưởng 
tới tuần hoàn máu tới xương khớp. 

- Sự tác động của bia rượu, chất kích 
thích tới quá trình bàn bạc chất trong thể 
chất. 

Triệu chứng cảnh báo bệnh lý xương 
khớp người bệnh không được chủ 
quan 

Khi bạn thấy bản thân với trong số những 
chứng trạng dưới đây, thì hoàn toàn có 
thể phiên bản thân bạn đang chạm chán 
vấn đề về xương khớp. 

 

- Lần đau nhức xương khớp nhẹ, gia tốc 
đau thưa thớt ở mức độ phát triển. 

- Triệu chứng nghiêm trọng hơn thậm chí 
gây ra cơn đau cấp tính với tương đối 
nhiều chứng trạng đi kèm theo như: đợt 
đau nặng hơn vào chiều tối, ban đêm 
hoặc rạng sáng sủa, khi mới ngủ dậy; 
đau nhức kèm theo tê cóng chân tay, 
nhức mỏi body toàn thân, xương khớp 
rất mỏi mỗi khi đứng lâu/ngồi lâu; 



- Đợt đau nhức xương khớp bất ngờ tồn 
tại thường là đau dữ dội vài giờ rồi tự hết, 
có đôi khi lại đau âm ỉ trong không ít 
ngày; 

- Bị đau nhói mỗi khi thao tác làm việc 
quá sức, khuân vác nặng; vùng đau sưng 
đỏ, buốt nóng hoặc tê không hề cảm 
giác; 

- Đau cảm nhận rõ ràng khi ấn vào điểm 
đau và giảm bớt đi trường hợp được nghỉ 
ngơi đủ. 

Giới thiệu 10  loại thuốc chữa đau 
xương khớp hiệu quả nhất hiện nay 

Bị đau xương khớp nên dùng thuốc gì? 
Luôn là câu hỏi của rất nhiều người 
bệnh. Sau đây là một số phương thuốc 
chữa đau xương khớp mà bác sĩ thường 
kê cho tất cả những người bị đau xương 
khớp. Mọi người có thể tham khảo: 

1. Viên uống bổ xương cá mập xanh – 
xương khớp Intechpharm 

Bệnh xương khớp nào cũng có cách 
chữa trị chỉ là bạn chưa tìm thấy cho 
mình 1 phương pháp đùng đắn mà thôi. 
Chữa bệnh xương khớp không thể dừng 
lại ở việc chữa trị triệu chứng bên ngoài 
mà cần phải loại bỏ hoàn toàn những độc 
tố có trong xương, nuôi dưỡng xương 
khớp khiến cho xương khớp của người 
bệnh trở về trạng thái ban đầu. 

 



Xương khớp Intechpharm là viên uống 
có tác dụng hỗ trợ làm giảm triệu chứng 
đau cứng khớp, tê bì chân tay do thoái 
hóa khớp, viêm khớp, viêm thấp khớp, 
thoái hóa cột sống. Giúp tăng dịch khớp, 
phục hồi cấu trúc mô sụn khớp cải thiện 
tính linh hoạt của khớp. 

Thành phần của xương khớp 
Intechpharm 

 Glucosamin Sulfat…300mng 

 Sụn vây cá mập…35mng 

 Cao rắn biển…25mng 

 Cao độc hoạt…120mng 

 Cao thiên niện kiện…120mng 

 Cao tang ký sinh…60mng 

 Cao cốt toái bổ…40mng 

 Methylsulfonymethan…100mng 

Phụ liệu: Tinh bột sắn, lactose, 
magnesium stearat, HPMC vừa đủ 1 viên 

Xương khớp Intechpharm được sản xuất 
gồm các thành phần thảo dược được 
chiết xuất từ những tinh hoa của đông Y. 
Nó có thể giúp ích cho thận, tái tạo lại các 
mô sụn, tái tạo lại các tổ chức xương của 
cơ thể. Giúp bề mặt cương cứng hơn. 
Các khớp và mô xung quanh vị trí bị bệnh 
được khôi phục. 

 

Đối tượng sử dụng của xương khớp 
Intechpharm 

Những người đang bị những bệnh lý sau 
cần phải sử dụng viên xương khớp 
Intechpharm ngay: 

 Bị bệnh thấp khớp và tương tự thấp 
khớp, bệnh cột sống cổ và thắt lưng, 
viêm quanh khớp vai 

 Những người bị đau và sưng khớp 

tel:0965973845


 Những người bị tăng sinh xương và 
thoát vị đĩa đệm cột sống 

 Người trung niên và người già có tình 
trạng thoái hóa xương khớp. 

 

Những người trung niên từ 50 tuổi trở lên 
khả năng bị mắc những bệnh liên quan 
đến xương khớp là rất cao. Vì lớn tuổi 
quá trình thoái hóa diễn ra nhanh chóng, 
xương trở lên giòn và rất dể gãy, khi bị 
các ngoại thương tác động thì rất khó 
khôi phục. 

Nếu ông bà, bố mẹ bạn đang đi lại khó 
khăn, lên xuống cầu thanh đau nhức, 
ngồi quá lâu xương khớp bị cứng và phát 
ra tiếng động thì hãy sử dụng xương 
khớp Intechpharm. Công thức bổ xương 
cá mập xanh ngoài có công dụng điều trị 
dứt điểm các bệnh xương khớp nó còn 
có thể giúp điều tiết chức năng lục phủ 
ngũ tạng trong cơ thể con người, do đó 
cơ thể của bệnh nhân có thể càng ngày 
càng trở nên khỏe mạnh hơn. 

 

Tác dụng của xương khớp 
Intechpharm mang lại cho người bệnh 

Những người biết đến xương khớp 
Intechpharm hầu như đều đi theo quy 
trình: tìm hiểu, nghi ngờ, thận trọng, trải 
nghiệm và cuối cùng là bị xương khớp 
Intechpharm của chúng tôi thuyết phục. 

https://www.messenger.com/t/yhoaduong115


Giờ đây họ chính là những “nhân viên 
Marketing” giúp chúng tôi truyền bá 
thương hiệu mà không lấy phí. 

Những bệnh nhân đã sử dụng xương 
khớp IntechPharm tình trạng đau đớn ở 
vùng thắt lưng sẽ giảm xuống. Những 
công việc nặng nhọc cũng không ngại, có 
thể thoải mái duỗi tay cúi người mà 
không sợ đau đớn 

 

Bạn đã bị xương khớp lâu năm dù 10 hay 
15 năm đều không thành vấn đề, với 
xương  khớp Intechpharm bạn sẽ tìm lại 
những bước chân nhanh nhẹn khi còn 
trẻ, không sợ lên xuống cầu thanh, có thể 
tha hồ cõng cháu khắp nhà. 

Bạn cũng không còn phải một mình chịu 
những cơn đau đớn hành hạ mỗi khi thời 
tiết thay đổi. Mỗi lần thức dậy vào sáng 
sớm tình trạng cứng khớp cũng không 
còn nữa. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng, 
những nổi đau bạn đã trải qua sẽ không 
bao giờ xuất hiện lại nữa. 

 

Ý kiến của khách hàng sau khi sử 
dụng xương khớp Intechpharm 

Xương khớp Intechpharm đã được rất 
nhiều khách hàng sử dụng thử và cảm 
thấy hài lòng. Chỉ sau một thời gian ngắn, 
từ 8-10 ngày họ đã bắt đầu cảm nhận 
được tác dụng của thuốc đối với cơ thể. 

Tâm sự và những lời chia sẻ kể về 
hành trình thoát khỏi thoái hóa khớp 

tel:0965973845


vai của Bác Lê Văn Đạt tại Ba Vì, Hà 
Nội 

Cảm ơn xương khớp Intechpharm đã 
giúp tôi khỏi bệnh thoái hóa khớp vai rất 
nhiều, nhờ có nó mà tôi lại có thể làm việc 
và nuôi gia đình. Tôi năm nay đã ngoài 
50 tuổi, cũng không có bằng cấp gì nhiều 
nên chủ yếu làm những công việc chân 
tay. Người ta thuê gì thì làm nấy, cũng 
không có công việc ổn định, trong nhà 
con cái thì đã lớn lấy vợ lấy chồng hết rồi 
nên chỉ còn 2 vợ chồng già chung sống 
với nhau. Bà nhà tôi lại hay đau yếu nên 
cũng không làm được gì, mấy đứa con 
cũng không giúp đỡ được vì chúng nó 
còn phải nuôi gia đình mà bọn nó cũng 
không khá giả lắm. Nên hơn 50 tuổi mà 
tôi vẫn đi làm việc để có đồng ra đồng 
vào ăn uống rồi đám xá. Nhưng dạo này 
sức khỏe một yếu dần, vai bị đau nhức 
liên tục khi làm việc có hôm chịu không 
nổi đành phải về nhà nghỉ ngơi. Đi khám 
thì bác sĩ bảo là bị thoái hóa khớp vai rồi 
do ngày xưa làm việc bốc vác nhiều ảnh 
hưởng đến khớp, cũng được kê cho mấy 
loại thuốc giảm đau về uống thì chỉ bớt 
đau lúc còn thuốc. Đến khi hết thuốc rồi 
bệnh vẫn còn đó. 

 

Tiền mua thuốc giảm đau cũng không 
phải nhỏ nên tôi cứ chịu đựng như thế và 
cũng không thể đi làm được. Đến khi 
bệnh tình chuyển nặng thì mới họp gia 
đình và thông báo cho con cái để tìm 
hướng điều trị, cũng bàn rất nhiều cách 
nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp 



phù hợp. Đâu đến 1 tháng sau thì đứa 
con cả của tôi có mang về cho mấy hộp 
xương khớp Intechpharm bảo “Bố dùng 
thử đi, mấy đồng nghiệp của con dùng rồi 
hiệu quả lắm mà giá cũng không đắt đỏ 
lắm bọn con có thể chi trả được”. Và thế 
rồi sau gần 3 tháng dùng thuốc, tình 
trạng thoái hóa khớp vai của tôi đã giảm 
sút đi đáng kể, không còn đau nhức như 
kim châm hay cứng vai nữa. Nghỉ ngơi 
vài thàng trời cộng với ăn uống sinh hoạt 
hợp lý mà bệnh tình của tôi đã khỏi rồi. 
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn 
xương khớp Intechpharm đã giúp tôi hết 
bệnh, cũng may là điều trị sớm chứ 
không để chuyển biến nặng thì không 
biết sẽ ra sao. 

 

Những lời chia sẻ của Bác Đạt gửi về cho 
xương khớp Intechpharm rất xúc động, 
chúng tôi đã coi những lời chia sẻ của 
bệnh nhân như là 1 động lực để ngày 
càng hoàn thiện mà phát triển hơn nữa. 
Thế mới nói phải điều trị sớm là điều 
đúng đắn nhất dù bạn có bị bệnh gì đi 
chăng nữa. 

Bác Nguyễn Đăng Khoa ( 76 tuổi, Hà 
Nội): “tôi hay bị đau đầu gối, đau lưng và 
các khớp thỉnh thoảng bị sưng và đau. 
Tôi cũng đã uống nhiều loại thuốc nhưng 
không khỏi. Tình cờ tôi được bạn thân 
giới thiệu nên sử dụng xương khớp 
intechpharm và tôi đã mua thử 1 liệu trình 
sử dụng. Sau khi sử dụng xong 1 liệu 
trình tôi nhận thấy mình không còn đau 
lưng như trước nữa. tôi tiếp tục mua thêm 
1 liệu trình nữa dùng cho hồi phục hoàn 
toàn.” 

tel:0965973845


 

Chị Phạm Hồng Hạnh ( 42 tuổi – Hải 
Dương) chia sẻ: “trước đây tôi bị sưng 
các khớp ngón tay, ngón chân đi xét 
nghiệm bác sĩ kết luận tôi bị viêm đa khớp 
dạng thấp, tôi uống thuốc tây đã khỏi. 
sau đó lại bị tái phát lại và sưng đau hơn 
trước. Tình cờ tôi được biết đến thuốc 
xương khớp Intechpharm tôi được các 
chuyên gia tư vấn tận tình. Sau khi dùng 
hết 1 liệu trình cảm giác đau nhức hầu 
như biến mất. Tới giờ đã hơn 1 năm mà 
không thấy tái phát. Cảm ơn các chuyên 
gia rất nhiều”. 

 

Địa chỉ chịu trách nhiệm phân phối 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DIỆU PHƯƠNG 
ĐƯỜNG 

Địa chỉ: 46/230 Lạc Trung, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà 
Nội. 

 

tel:0965973845


Cách đặt mua thuốc xương khớp 
Intechpharm 

Khách hàng có thể đặt mua hàng tiện 
lợi tại địa chỉ 

Cách 1: Đến địa chỉ CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI DIỆU 
PHƯƠNG ĐƯỜNG (46/230 Lạc Trung, 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp Hà Nội) 

Cách 2: Gọi điện tới hotline 0965.973. 
845, nhân viên y tế sẽ tư vấn và hỗ trợ. 

Cách 3: Liên hệ qua các biểu tượng 
chat/gọi trực tiếp trên màn hình 

2. Cao dán Tiên Thảo Cao 

Cao dán Tiên Thảo Cao là dòng sản 
phẩm trị đau nhức xương khớp và xơ 
hóa đĩa đệm một cách kịp thời. Sở hữu 
thành phần 100% từ cây cỏ tự nhiên, cao 
trị đau nhức xương khớp này giúp khôi 
phục đặc tính nhầy – co dãn của dịch 
khớp, ngăn cản quá trình xơ hóa tự nhiên 
và thoải mái của khớp, cũng như làm 
tăng khả năng vận động của khớp; giảm 
triệu chứng đau và viêm. 

 

Cao dán Tiên Thảo Cao là biện pháp 
giúp đào thải đợt đau kịp thời và nhanh 
chóng do sưng khớp và thoái hóa đĩa 
vùng đệm do nó khiến cho chậm chu 
trình thoái hóa những mô sụn, đồng thời 
tăng đàm luận chất & thúc đẩy quá trình 
tái tạo sụn khớp. dòng sản phẩm giúp: 



- Hạn chế những cơn đau do xương 
khớp, xơ hóa 

- Điều trị đau nhức xương khớp, căn 
bệnh Thoát vị đĩa đệm 

- Ngăn chặn xơ hóa khớp, viêm khớp 

- Kích hoạt chu trình tái tạo sụn, bổ trợ 
nuôi dưỡng và khôi phục các mô sụn sau 
gặp chấn thương 

- Tăng cường độ chắc và co dãn đàn hồi 
của các sụn xương 

- Chống sưng, viêm 

- Chống & trị nhiễm vi khuẩn khớp cấp & 
khớp lâu năm, tê cứng một trong những 
khớp 

 

Cao dán xương khớp Tiên thảo cao là 
sản phẩm đc phân tích và bào chế bên 
trên công nghệ & dây chuyền hiện đại 
nên có thể thải trừ hết các tạp chất & độc 
tố sở hữu trong dược liệu, chỉ giữ lại 
những thành phần chính có chức năng 
so với tình trạng sức khỏe xương khớp 
do đấy mà thậm chí nâng cao kết quả 
điều trị cao hơn. 

 



Trong khi, cao dán Tiên thảo cao là sản 
phẩm được các bác sĩ đầu ngành xương 
khớp bình chọn cao về unique, công 
dụng khám chữa, mức độ an ninh & tính 
tiện dụng khi dùng. 

Sản phẩm được sản xuất & chiết xuất từ 
100% thảo dược tự nhiên không chứa 
chất bảo quản hay thuốc đỡ đau. do đó 
ko ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe 
của bệnh nhân ngay cả khi bắt buộc sử 
dụng quá liên tục đối với các tình huống 
bệnh tật xương khớp mãn tính. 

Hiệu quả trị đau nhức xương khớp của 
cao dán Tiên thảo cao theo nguyên lý “7 
dưỡng 3 chữa” chỉ sở hữu trong Đông y: 

- Sau một ngày dán Tiên thảo cao, bệnh 
nhân có triệu chứng tránh thời gian 
nhanh triệu chứng đau nhức và buốt nằm 
ở trong xương. 

- Sau 3 ngày, hạn chế tình trạng sưng 
viêm, nóng ấm như được xoa bóp thư 
giãn rất dễ chịu. 

- Sau 5-7 sử dụng, không thể cảm giác 
đau nhức trong xương, tình trạng viêm 
nhức giảm dần. Trong khoảng 28 ngày 
khám chữa, Tiên thảo cao có khả năng 
tập trung trừ tà khí, tránh phong thấp, sa 
thải hàn, phong, nhiệt. 

- Trong 90 ngày khám chữa, tái khôi phục 
hoàn toàn các chức năng xương khớp, 
người mắc bệnh có thể chuyển động & di 
chuyển và đi lại nhẹ dịu mà không hề 
cảm giác đau nhức, nặng hay giận dữ 
như trước nữa. 



 

Tiên Thảo Cao được thiết kế theo phong 
cách gọn gàng, hộp 5 miếng. dòng sản 
phẩm mang mùi hương tổng hòa từ 
nhiều dạng thảo dược khác biệt, mang 
độ dính cao, bám chắc vào vị thế đc dán 
mà không lo khó tính cho da hay bị bong 
tróc miếng dán. 

 

Khả năng thẩm thấu của cao dán Tiên 
thảo cao được bệnh nhân đánh cao. 
Người mắc bệnh thậm chí cảm thấy đợt 
đau nhức xương khớp giảm đi nhanh 
chóng, kịp thời và biến mất chỉ với sau 
một thời gian ngắn sử dụng cao dán Tiên 
Thảo Cao. 



 

Đánh giá của người bệnh về cao dán 
chữa đau xương khớp Tiên Thảo Cao 

Chị Trần Thị Luyến chia sẻ: Tôi khiến 
các bước đồng áng vất vả nên liên tiếp 
cảm giác đau sườn lưng, mỏi gối, tê và 
cóng cánh tay, mỏi cổ,…nhất là vào các 
ngày thời tiết rét mướt chứng trạng đau 
càng nghiêm trọng hơn. Tôi tìm hiểu & 
nghe đến dòng sản phẩm cao dán Tiên 
thảo cao quý hiếm cho xương khớp buộc 
phải đặt chọn 1 liệu trình chữa trị về Dùng 
thử. tiếp nối chứng đau nhức xương khớp 
của tôi giảm đi không ít. Sau khi sử dụng 
sản phẩm tôi cảm thấy khỏe hơn, làm 
việc cũng công dụng hơn. sản phẩm này 
có tác dụng rất hiếm, Chi phí lại không 
cao 1 chút nào, mọi người cần tham khảo 
để lạm dụng. 

 

Anh Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Tôi là 
dân công sở, cả ngày cần ngồi thao tác 
làm việc với máy vi tính không dịch rời 
vận động, tối về hay bị tê mỏi cổ & vai 
gáy. Được vợ mua cho sản phẩm cao 
dán Tiên thảo cao về dùng, dán vào sau 



gáy sau thời điểm tắm xong và để 
nguyên như thế khi đi ngủ. Công nhận là 
nó có tác dụng thời gian nhanh & công 
dụng thật đấy, mình siêu hài lòng về sản 
phẩm này, mình sẽ thường xuyên đặt 
mua và biếu bố mẹ ông bà sử dụng luôn 
nữa. 

 

LƯU Ý: Bệnh nhân muốn TƯ VẤN và 
ĐẶT MUA cao dán, vui lòng liên hệ đến 
địa chỉ chính hãng của Trung tâm YHCT 
Y Hòa Đường để được HỖ TRỢ MIỄN 
PHÍ: 

Liên hệ TRUNG TÂM YHCT BÁCH NIÊN 
Y HÒA ĐƯỜNG theo địa chỉ: 

Cơ sở: 115 Yên Lãng, Thịnh Quang, 
Đống Đa, Hà Nội 

Hotline/Zalo: 0965.973.845 

Facebook: 

https://www.facebook.com/yhoaduon
g115 

Messenger: 

https://www.messenger.com/t/yhoadu
ong115 

 

Tìm hiểu thêm:Tìm hiểu thêm: 

- Bác sĩ nói gì về cao dán Tiên Thảo Cao 
chữa đau xương khớp? 

3. Viên sủi chuyên chữa trị đau nhức 
xương khớp Gen S Effer 

Thuốc xương khớp Gen S Effer mang 
dạng viên sủi. đem về tác dụng bổ trợ 
giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, 

https://www.facebook.com/yhoaduong115
https://www.facebook.com/yhoaduong115
https://www.messenger.com/t/yhoaduong115
https://www.messenger.com/t/yhoaduong115
http://trungtamytebache.vn/cau-hoi/bac-si-noi-gi-ve-cao-dan-tien-thao-cao-chua-dau-xuong-khop-co-nen-mua-tien-thao-cao
http://trungtamytebache.vn/cau-hoi/bac-si-noi-gi-ve-cao-dan-tien-thao-cao-chua-dau-xuong-khop-co-nen-mua-tien-thao-cao
https://www.messenger.com/t/yhoaduong115
tel:0965973845


thoái hóa đốt sống. đồng thời giúp xương 
khớp săn chắc & làm cho chậm quá trình 
xơ hóa khớp. 

Gen S Effer thành phần 100% tự nhiên 
sở hữu sự phối hợp từ các hoạt chất hỗ 
trợ xương khớp hiệu quả cao nhất trên 
trái đất. Trong những số ấy có sụn vi cá 
mập cùng những dược liệu thuốc bào 
chế từ đông y rất hiếm. 

 

Sở hữu sự phối hợp ấn tượng của những 
dược liệu quý tự nhiên và thoải mái ko 
phản ứng đi kèm, dòng sản phẩm viên 
khớp Gen S Effer mang lại những tác 
dụng như: 

 Giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, 
bổ trợ khiến trơn ổ khớp và giúp khớp 
vận động linh hoạt 

 Giúp thông sợ lạc, giúp tránh tê cóng 
tay chân, đau mỏi vai gáy, trừ phong 
tê phải chăng. 

 Hỗ trợ tránh những lần đau nhức do 
xương khớp gây ra giúp vận động dễ 
dàng hơn 

 Giúp làm tránh nguy cơ thoái hóa 
khớp, tránh triệu chứng viêm khớp, 
khô khớp, đau mỏi khớp 

 Giúp bức tốc tuần hoàn máu lên não, 
ý thức sảng khoái, giấc ngủ sâu và 
ngon. 

 Theo bình chọn từ những giới trình độ 
& thực chất chu trình sử dụng quá từ 



những người bị viêm khớp thì các triệu 
chứng đau nhức hay sưng viêm sẽ 
tiêu giảm sau vài ngày sử dụng quá 

Cách sử dụng 

 Hoà tan 1 viên sủi với 100ml nước rồi 
uống 

 sử dụng 1 viên/lần sau ăn 30 phút, 2 
lần/ngày 

4. Bội đôi thuốc xương khớp Mộc Cốt 
Linh – Mạnh Cốt Linh 

Mạnh Cốt Linh – Mộc Cốt Linh công trình 
xây dựng nghiên cứu và phân tích của 
PGS TS Lê Lương Đống, dựa theo sự 
phối hợp hoàn hảo giữa y dược và Tây Y 
và sử dụng dây chuyền sản tồn tại đại 
được chuyển giao công nghệ Mỹ. 

bộ đôi sản phẩm này quan trọng đặc biệt 
hiệu quả sở hữu những bệnh lý sau: 
thoái hóa – Thoái vị, Đau dây TKT, căn 
bệnh gai cột sống, tê buồn chân tay do 
thoái hóa cột sống, … 

 

Tác dụng 

Mạnh Cốt Linh và Mộc Cốt Linh – tinh 
thần cho người mắc bệnh xương khớp 
dẫn tới những có hiệu quả như : 

 Bổ trợ phục hồi kết quả : bổ trợ, phục 
hồi & tái tạo những mô cơ sụn khớp. 

 Tăng cường bộ miễn dịch : Kháng 
viêm, bức tốc hệ miễn dịch giúp khớp 
luôn luôn hoạt động trơn tru, linh động. 



 Hỗ trợ những vấn đề thoái hóa : bổ trợ 
những tình huống bệnh gai cột sống, 
xơ hóa & Thoát vị đĩa đệm. 

 Cải thiện bệnh lý xương khớp : hỗ trợ 
tránh bệnh thần kinh tọa, đau vai gáy, 
tê bi quan tay chân, chèn ép dây thần 
kinh do căn bệnh gai cột sống. 

 Bổ sung lượng canxi cần thiết giúp 
xương chắc khỏe. 

 Bổ thận & tăng cường sinh lý. 

5. Thuốc GHV BONE trị đau nhức 
xương khớp 

Viên khớp GHV Bone là dòng sản phẩm 
hỗ trợ chữa bệnh những bệnh về xương 
khớp trước nhất & duy nhất chứa bột 
đạm thủy phân chiết xuất từ mô sụn các 
sinh vật biển. sản phẩm được chiết xuất 
100% phần tử từ thiên nhiên an toàn, 
công dụng, tác động sâu và nâng cao 
toàn diện các vấn đề về xương khớp. 

 

dưới đây là những tác dụng ấn tượng 
của viên uống GHV Bone mà bạn không 
hề bỏ dở khi chọn lựa dòng sản phẩm 
này: 

 Kịp thời và nhanh chóng đỡ đau tác 
dụng cho người đau nhức xương 
khớp 

 Tinh giảm tình trạng khô khớp, đau 
khớp khi vận động mạnh 

 Giúp tái tạo và khôi phục các mô sụn 
bị tổn hại 



 Làm chậm chu trình lão hóa xương 
khớp, mô sụn ở người cao tuổi 

 Phòng tránh & khám chữa tổng thể 
các căn bệnh liên quan tới xương 
khớp 

Cách sử dụng 

 Uống 4-6 viên/ ngày chia làm 2 lần 
 cần thiết phải kiên trì tuân hành đủ thời 

gian chữa trị lạm dụng từ 2-6 tháng tùy 
bệnh lý 

Người muốn dự phòng bệnh khớp 

 Uống 2 viên/ ngày. 

6. Viên bổ khớp XUKODA- Thuốc 
xương khớp 

Xukoda là 1 trong thực phẩm chức năng 
do C.ty Hoàng Thăng Long chế biến. với 
tác dụng chống thoái hóa khớp, đỡ đau. 
và bổ trợ khám chữa những bệnh về 
xương khớp. 

Tác dụng của viên bổ khớp xukoda 

 Giúp bổ can thận, mạnh gân cốt, tăng 
tốc tình hình sức khỏe cho xương và 
khớp.. 

 Bổ trợ làm hạn chế chứng trạng đau 
nhức xương khớp. 

 Làm tăng khả năng tái tạo sụn khớp, 
tái khôi phục khớp bị tổn thương. 

 Giúp nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn 
sụn khớp, chống lại chu trình thoái 
hóa. 

 Tăng tiết dịch nhờn ở những ổ khớp, 
bổ trợ khiến cho hạn chế triệu chứng 
khô khớp, cứng khớp, đau nhức 
xương khớp. 



 

Cách dùng 

 Mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần 1 viên. 
Uống trước lúc ăn 1 tiếng hoặc sau 
bữa ăn 1 tiếng. 

 Lúc bệnh giảm đi, chuyển về sử dụng 
liều duy trì: ngày dùng 1-2 lần, mỗi lần 
1 viên. 

 Dòng sản phẩm ko chứa những thành 
phần gây hại cho dạ dày nên có thể sử 
dụng kéo dài. 

 Buộc phải sử dụng hết liệu trình ít nhất 
2 hộp để tác dụng đc duy trì ổn định. 

7. Viên khớp Tâm Bình – Thuốc trị đau 
nhức xương khớp cho người già 

Nhắc tới thuốc trị đau nhức xương khớp 
tốt, nhất định bạn cần phải nhắc đến Viên 
khớp Tâm Bình. 

Thuốc trị đau nhức xương khớp Tâm 
Bình lạm dụng quá 10 loại thảo dược làm 
cho nguyên liệu chính. Bao gồm: Hy 
thiêm, Đương quy, Đỗ trọng, Tục đoạn, 
Cẩu tích, Độc hoạt, Ba kích, Ngưu tất, 
Bột yêu đương truật, Bột mã tiền chế. 

Phía trên đều là những nguyên liệu với 
dược tính cao, an toàn và hoàn hảo nhất 
& không khiến tác dụng phụ,  ngoại trừ 
phụ nữ mang thai, bất kể ai cũng có thể 
sử dụng. 

Công dụng: 

 Bổ trợ hạn chế biểu hiện của thoái hóa 
khớp và viêm khớp. 



 Loại bỏ các biểu hiện đau nhức xương 
khớp, đau mỏi cơ bắp. 

 Làm cho chậm chu trình xơ hóa khớp; 
hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu 
thông khí huyết. 

Cách dùng: 

 Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, 
trước khi ăn 30 phút. 

 Riêng những người có tiểu sử dạ dày 
cần uống sau thời điểm ăn. mỗi lần 
uống từ 2 – 3 tháng. 

 

8. Thuốc bổ xương khớp Khang Thọ 

Viên uống Khớp Khang Thọ được điều 
chế trọn vẹn từ những mẫu thành phần 
tự nhiên quý trong tự nhiên. nổi bật như: 
ngũ gia bì, kê huyết trắng, uy linh tiên, 
tang ký sinh, độc hoạt tăng ký sinh … 

 

Công dụng: 

 Khoanh vùng & làm sạch ổ viêm, giảm 
kịp thời những cơn đau xương khớp. 

 Cải thiện sức khỏe, khai thông khí 
huyết giúp nâng cấp chứng trạng 
sưng đau, bầm tím, viêm, bong gân do 
chấn thương. 



 Bổ trợ điều trị các bệnh xơ hóa khớp, 
viêm xương khớp, viêm khớp dạng 
tốt, bệnh Thoát vị đĩa đệm … 

 Tăng tiết dịch, bảo đảm sụn khớp, cơ 
gân giúp việc hoạt động hoạt bát hơn. 

 Ổn định tình hình sức khỏe xương 
khớp, ngăn cản trở lại tái lại. 

9. Thuốc trị đau nhức xương khớp của 
Mỹ – Habelric 

Thuốc trị thoái hóa khớp Haberin được 
chế tạo bởi dây chuyền hiện đại tại Mỹ. 
dòng sản phẩm được nhìn nhận là bình 
an, công dụng, không phản ứng đi kèm. 

 

Ngoài những chiếc cây cỏ thiên nhiên, 
thuốc trị đau nhức xương khớp Habelric 
còn đựng được nhiều dưỡng chất sinh 
học quý như sau: 

 Sụn cá mập 
 Glucosamine 
 Acid Hyaluronic 50 mg 
 Boswelia seratta ext 250 mg 
 Methyl Sunfonyl Methane 75 mg 
 Một vài phần tử khác: Gelatin, 

Magnesium stearate. 

Công dụng: 

 Tái tạo chất nhờn, giúp những sụn 
khớp tăng độ dẻo dai, linh hoạt. 

 Nâng cấp nhanh chóng tình trạng đau 
nhức xương khớp do xơ hóa, thoát vị 
cột sống và đĩa đệm, viêm xương 
khớp cấp & lâu năm. 



 Hỗ trợ khám chữa còi xương, thiếu 
canxi, loãng xương, … 

Cách dùng: 

 Uống 2 viên/ ngày sau bữa ăn. 
 Sản phẩm không được dùng cho 

những người bên dưới 18 tuổi và 
người bị dị ứng với bộ phận thuốc. 

10. Xương khớp Nhất Nhất – Đông y 
trị đau nhức xương khớp 

Xương khớp Nhất Nhất đc sản xuất bởi 
Cty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất. Dây 
chuyền bào chế thuốc đạt chuẩn chỉnh 
GMP – WHO. 

Thuốc trị đau nhức Xương khớp Nhất 
đặc biệt là dòng sản phẩm thuốc đông y 
thế hệ 2 tác dụng nổi bật. một số trong 
những phần tử chính với trong thuốc đó 
là: Đương quy, đỗ trọng, cẩu tích, đan 
sâm, thiên ma, cốt toái bổ, độc hoạt, sinh 
địa, uy linh tiên, hà thủ ô đỏ, … 

 

Công dụng: 

 Khắc phục triệu chứng đau lưng, Đau 
thần kinh tọa, nhức mỏi cơ xương 
khớp. 

 Bổ trợ điều trị những bệnh về cơ 
xương khớp như: Viêm khớp, vôi hóa, 
thoái hóa cột sống, 

Cách dùng: 

 Người lớn ngày dùng 2 lần, mỗi lần 
uống 2 viên. 



 Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày dùng 2 lần, 
mỗi lần uống 1 viên. 

11. Đau nhức xương khớp sử dụng 
thuốc gì kết quả – Aspirin 

Để tránh thời gian nhanh các cơn đau 
nhức xương khớp, chúng ta cũng có thể 
nhờ đến sự trợ giúp của Aspirin. Aspirin 
là thuốc tây trị đau nhức xương khớp kịp 
thời. 

Bài thuốc này có khả năng có bất cứ đợt 
đau nào, từ mức độ nhẹ cho đến nặng. 
Trẻ trên 12 tuổi đều thậm chí sử dụng 
thuốc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên 
ngành. 

Công dụng: 

 Đỡ đau, tránh cảm cúm nhanh chóng 
và kịp thời. 

 Điều trị các triệu chứng bệnh về 
xương khớp như: Viêm xương cột 
sống, viêm xương khớp, viêm khớp 
dạng rẻ, tốt khớp, … 

 Dự trữ trong số trường hợp: Đột quỵ 
do thiếu máu, nhồi máu cơ tim, thuyên 
tắc huyết khối, không cung cấp đủ 
máu não, 

Cách dùng: 

 Uống 1 viên hằng ngày sau bữa ăn, 
sử dụng lâu dài hơn. 

12. Thuốc chuyên điều trị xương khớp 
Glucosamine Orihiro 

Thuốc trị đau nhức xương khớp 
Glucosamine Orihiro được chế tao theo 
tiêu chuẩn GMP. Bởi Cty thực phẩm mọi 
chức năng số 1 Japan có tên Orihiro. Sản 
phẩm được xem là phù hợp với người bị 
loãng xương, viêm khớp, thoái hóa 
xương khớp. 



 

Công dụng: 

 Giúp cơ thể tự tổng hợp những protein 
và Lipid Glycosyl hóa để tu bổ phần 
sụn bị tổn hại. 

 Phục hồi, tăng cường sự dẻo dai cho 
xương khớp đc linh hoạt hơn. 

 Khiến giảm và mất hẳn cơn đau nhức, 
mỏi tại khớp. 

 Phòng và bổ trợ khám chữa những 
bệnh về xương khớp, xơ hóa khớp. 

Cách dùng: 

 Mỗi ngày uống 10 viên, chia khiến cho 
2 lần thậm chí uống cộng mỗi bữa ăn 

13. Thuốc chữa đau xương khớp 
Shark Cartilage Costar 

Thuốc trị đau nhức xương khớp Shark 
Cartilage Costar với thành phần đó là 
100% xương sụn và cá mập. cùng với đó 
là Glucosamine, MSM và vitamin C, 
Chondroitin, canxi & photpho. 

Công dụng: 

 Cung cấp dưỡng chất & tái tạo lớp sụn 
cũng như chất nhờn ở đầu khớp, giảm 
thiểu thoái hóa khớp. 

 Hạn chế viêm và lây nhiễm, tổn 
thương ở đoạn khớp xương. 

 Tiết ra chất nhờn giúp các mô khớp đc 
bôi trơn, làm chậm chu trình lão hóa 
của khớp sụn. 

 Kích động sinh ra tế bào sụn, phòng 
tránh và điều trị những bệnh xơ hóa 
khớp. 



 Một số công dụng khác của thuốc: 
điều trị các bệnh về thị giác, bồi bổ thể 
chất,… 

Cách dùng: 

 Uống 2-3 viên hàng ngày sau mỗi bữa 
ăn. kiên nhẫn lạm dụng quá khoảng 3 
tháng để có hiệu quả tối ưu nhất. 

 

14. Viên uống bổ khớp Q&P của Nhật 

Thuốc trị đau nhức xương khớp Q&P của 
Nhật hiện được chế biến dưới dạng viên 
nén. Mỗi viên thuốc sẽ gồm một số bộ 
phận chính sau: Chiết xuất từ thân cây 
và rễ của Bowie, Vitamin B1, B12, 
Vitamin E, … 

 

Công dụng: 

 Thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp máu 
lưu thông đến những rễ thần kinh và 
khớp xương được trơn tru hơn. 

 Nâng cấp chứng trạng đau khớp, đau 
dây thần kinh, lão hóa xương khớp. 

 Tăng độ đàn hồi co dãn & giữ nước 
trong những sụn khớp, giữ cho khớp 
luôn khỏe và đẹp. 

 Chữa các bệnh về mắt. 
 Bồi bổ cơ thể, nâng cao sức khỏe. 

https://www.messenger.com/t/yhoaduong115


Cách dùng: 

 So với người lớn trên 15 tuổi có thể 
dùng 6 viên/ ngày, chia 3 viên/lần. 
dùng thuốc sau ăn. 

15. Thuốc xịt giảm đau xương khớp 
Salonpas jet spray hisamitsu 

Dòng sản phẩm được sản xuất bên dưới 
dạng chai xịt bé xíu bắt buộc rất dễ sử 
dụng quá, thuận tiện lúc mang theo. 
Thêm vào chỗ này, các phần tử Glycol 
salicylate và methyl salicylate có trong 
Salonpas jet spray hisamitsu an toàn 
tuyệt đối, mất công dụng phụ. 

Công dụng: 

 Đỡ đau, kháng viêm tức thời. 
 Đẩy mạnh tuần hoàn máu, tránh 

nhanh các biểu hiện đau nhức. 

Phương pháp dùng: 

 Rửa sạch vùng tổn thương rồi xịt 
thuốc trực tiếp vào Quanh Vùng ảnh 
hưởng. 

 Lưu ý không sử dụng hơn 5 lần/ngày. 

 

Thuốc xương khớp bây giờ trên thị 
trường có không ít cái. Nhưng để điều trị 
đạt hiệu quả cực tốt thì rất cần phải dựa 
trên chứng trạng thực tế để sở hữu cơ 
sở cho liều sử dụng. Mặt khác việc sử 
dụng thuốc thận trọng, tuân thủ các chỉ 
dẫn an toàn trước khi sử dụng thuốc của 
bác sĩ cùng là điểm người bị bệnh nên 
đặc biệt quan tâm. Do đó, ví như đang bị 
đau nhức xương khớp bạn cũng phải 
thăm khám khá đầy đủ. Chúc bạn đọc 
sức khỏe! 

Tìm hiểu thêm: 
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https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
8/bao-hiem-tre-em-duoi-6-
tuoi_c990f41d2e.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
7/bao-hiem-y-te_dc29644b7e.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
8/chinh-sach-ho-tro-nguoi-co-
cong_02c5b7cd74.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
7/che-do-huong-bao-hiem-thuong-
binh_aebfbb3e51.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
8/bao-hiem-tre-em-duoi-6-
tuoi_c990f41d2e.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
8/lam-mat-bao-hiem-y-te-di-
linh_69717e5635.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
9/tham-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-
nguoi-co-cong_8bac07cd74.pdf 

https://kcb.vn/upload/2005611/2022110
9/che-do-huong-bao-hiem-xa-hoi-nguoi-
dan-toc-thieu-so_3c558e4515.pdf 

https://sotaydangvien.thainguyen.gov.vn
//upload/2005699/20221109/14-kem-tri-
nam-tot-nhat-nam-2022_25b4b.pdf 

https://sotaydangvien.thainguyen.gov.vn
/upload/2005699/20221109/12-Kem-tri-
mun-an-tot-nhat-2023_eca0f.pdf 
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