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DISCLAIMER 

The contents prepared based upon the review many sources of information, but it is not exhaustive of the subject matter. 

Therefore, readers should review publications and materials on the subject matter before relying solely upon the information 

contained within this educational activity. Also, these statements have not been evaluated by the Food and Drug 

Administration. All of the information are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 



 BỚT TIỂU ĐƯỜNG 

GIẢM CÂN 

SỐNG KHỎE ĐẸP 



 Bịnh béo phì và bịnh tiểu đường đã trở 

thành đại dịch của toàn cầu 

 

 1,5 tỉ người bịnh béo phì, 1 tỉ người bị 

tiền tiểu đường, và 0.5 tỉ tiểu đường.  

 

 Con số vẫn tiếp tục gia tăng.  

Tốc độ gia tăng của bịnh tiểu đường tại Việt Nam nhanh nhất thế giới, gấp 

4 lần mức tăng trưởng bình quân 

 



Chữa trị bịnh béo phì và tiểu đường luôn là một nan giải vì các phương pháp ăn 

kiêng và và luyện tập điều rất khó áp dụng trong thời gian dài.  

Thinsulin® là một phương pháp đã được kiểm chứng và công nhận là hiệu 

quả trên 12.500 bệnh nhân tại Hoa Kỳ 



Thinsulin® dựa vào khoa học qua thí nghiệm lâm sàng và được công 

bố trên các tạp chí khoa học (Studies were published on medical journals).  



Thinsulin® cũng đang được 

duyệt cấp Bằng Sáng Chế 

(Patent Pending) tại Hoa Kỳ 

(APPLICATION NUMBER 15/259,043) 



Sách Thinsulin® được xuất bản bởi nhà xuất bản 

Perseus lớn thứ 3 trên nước Mỹ, và the Hachette 

Group lớn nhất ở Âu Châu, và được dịch ra nhiều 

thứ tiếng.  



  Ăn kiêng Ăn Thin 

1 
Giảm calo, mỡ, đường, tinh bột, chất đạm, 

v. v.  
Giảm chất insulin 

  Giảm calo  xuống cân Giảm insulin  đốt mỡ & bớt tiểu đường 

2 Ăn “diet”, ăn ít đi 
Ăn thoải mái những thức ăn không làm tăng 

insulin 

  Rất khổ sở Ăn sung sướng 

3 
Ăn kiêng suốt đời. Không kiêng nữa sẽ bị 

lên cân, lên đường huyết trở lại.  

GĐ Chủ Động = 4 tháng Ăn Thin 

GĐ Bị Động = ăn lại như thường 



Ăn Thin khác với ăn kiêng 

Ăn Thin giảm chất insulin trong người 

Ăn kiêng giảm calo thôi 

Ăn kiêng xuống ký, xong rồi lại lên 

Tăng calo nghĩa ăn thêm 

Ăn nhiều thì sẽ bị lên cân liền 

 

Cái gì khác với Ăn Thin? 

Được ăn thoải mái, không kiêng chút nào 

Miễn là ăn phải làm sao 

Cho insulin xuống, mỡ nào cũng tan.  
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Insulin = chìa khóa 

Insulin recetors = ổ khóa 

Insulin resistance = kháng insulin 

 

Bịnh tiểu đường type 2 và béo phì là bị kháng insulin. 

Chất insulin trong máu cao.  

 

Khi insulin tăng, cơ thể dự trữ mỡ. Khi insulin giảm,  

cơ thể đốt mỡ.  

 

Khi insulin càng tăng lâu ngày thì tình trạng 

kháng insulin càng tệ 

 



 

Người mập béo có nhiều chất insulin hơn người ốm.  

Bịnh nhân tiểu đường type 2 có kháng insulin nhiều hơn người không bịnh.  

 

Insulin 

FAT 

Xác suất DMII cao 

Insulin 

FAT 

Xác suất DMII thấp 



Khái niệm thứ nhất: Insulin 

Không cần nhịn đói, chẳng cần kiêng 

Muốn cho cơ thể luôn đốt mỡ 

Chỉ cần giảm chất insulin 
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Không giống như những chương trình giảm cân khác;  

Với Thinsulin®, người bịnh không phải ăn kiêng suốt đời.  



 

Không bao giờ xuống cân cái rụp.  

Thường thì bạn sẽ xuống 10-15% tổng số cân nặng, bạn sẽ vào  

trạng thái ngưỡng giảm cân và không xuống thêm được nữa 

 

Không bao giờ xuống cân  

 cái rụp 

140 lbs 200 lbs 



Passive  

Phase 

Passive  

Phase 

200 lbs 

180 lbs 

160 lbs 

140 lbs 

NEVER HAPPENS 

200 lbs 140 lbs 



 Giai Đoạn Chủ Động – Active Phase. Giai đoạn này phương pháp gần giống như 

tất cả các chương trình giảm đường và tinh bột khác (low carbohydrate). Bịnh nhân 

sẽ được hướng dẫn cách thức giảm chất Insulin xuống. Khi Insulin giảm xuống thì cơ 

thể mới đốt mỡ được. Sau 4 tháng khi lượng Insulin đã giảm và cơ thể bắt đầu quân 

bình hóa, người bịnh sẽ không xuống cân được nữa.  

  

 Giai Đoạn Bị Động – Passive Phase. Không như những phương pháp khác, Giai 

đoạn này sẽ giúp bịnh nhân điều chỉnh chất Insulin từ từ lên theo 1 cách rất khoa 

học. Theo đúng phương pháp này, bịnh nhân sẽ ăn uống bình thường trở lại (có tinh 

bột) mà không lên cân và không bị đường huyết gia tăng (tăng HbA1c). Tuyệt vời 

hơn nữa, bịnh nhân có thể xuống thêm cân nếu cần bằng cách trở lại Giai Đoạn Chủ 

Động.  
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Nhớ rằng bốn món Khoai, Ngô,  

Cà rốt, Củ Cải… ăn vô mập phì.  



Nho, Táo, Cam, Mọng đèn vàng 

Ăn hơn 1 nắm thì nàng lên cân.  
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 1 8:00 AM Ăn Sáng + Sữa 

 2 10: 00 AM  Ăn dặm buổi sáng = Trái cây 

 3 12: 00 PM Ăn Trưa 

 4 4:00 PM  Ăn dặm buổi chiều = Hạt 

 5 7:00 PM Ăn Tối 
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Đơn giản thì đơn giản 

thiệt, nhưng muốn làm 

theo thì hơi khó.  

Cho nên chương trình 

Thinsulin dùng tâm lý 

học và những cách thức 

để giúp bịnh nhân theo 

1 cách dễ dàng.  



Chương Trình Thinsulin® tại website www.thinsulin.net là một hệ thống hoàn hảo 

được thiết kế để chăm sóc khách hàng qua kỹ thuật online được hướng dẫn bởi 

chuyên viên của Thinsulin ®. Thông tin chuyên môn đầy đủ và cập nhật. Hệ thống 

giáo dục khoa học và hiệu quả.  

 
 

http://www.thinsulin.net/
http://www.thinsulin.net/
http://www.thinsulin.net/
http://www.thinsulin.net/
http://www.thinsulin.net/


Thiết kế menu thực đơn hàng ngày chọn lọc hoàn chỉnh nhất.  

 

Chúng tôi cung cấp sản phẩm gạo hoặc bún Glucomannan (củ khoai sọ) 

không tăng đường huyết và không tăng insulin 

 

 

 
 

Trong tương lai sẽ triển khai những dịch vụ như:  

  

 Giao thức ăn Thinsulin® tới tận nhà 

 Thiết bị công nghệ hiện đại 

 Chuỗi nhà hàng cung cấp thức ăn ngon và theo chuẩn Thinsulin® 



Sự thay đổi và củng cố cách suy nghĩ của thói quen tật xấu rất là quan trọng bởi vì nếu không 

thay đổi cách suy nghĩ thì cho dù bịnh nhân có xuống bao nhiêu cân hoặc giảm HbA1c cũng họ 

sẽ có nguy cơ lên lại hết.  

  

Chương trình Thinsulin® áp dụng Liệu Pháp Nhận Thức Hành Vi 

(Cognitive Behavioral Therapy – CBT) 



Chương trình Đẹp Dáng Giảm Cân 

Thứ nhất là giúp bản thân chính mình 

Thứ hai là giúp gia đình 

Giúp cho con cháu, thân tình chị em 

Sau cùng là giúp người quen 

Giảm cân đẹp dáng: chồng thèm, vợ yêu 

Tiểu đường cũng bớt rất nhiều 

Bớt luôn đường huyết, bớt liều thuốc tây.  

Chương trình bảo đảm tuyệt hay,  

Giảm cân, đẹp dáng, bớt ngay tiểu đường.  

 



HEADQUARTER OFFICE:  

15361 Brookhurst Street, Suite 212, Westminster, CA 92683 

Phone: 1-888-588-4317 

VIETNAM OFFICE:  

97 Bis Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

Phone: 0909-533-955 


