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MT K ÐÀ, TÁC DNG, CÁCH DÙNG, MUA MT K ÐÀ ÐÂU

1.1 MT K ÐÀ
Mt k đà có nhiu tác dng đc s dng rng rãi trong nhân dân vi nhiu tác dng tt nh cha bnh đng kinh, bnh st co git, st cao co
git, hen ph qun, hen suyn.

1.1.1 Mt k đà có nhng đc đim gì?
Mt k đà có tên gi là mat ky da, có túi mt đc ly t con k đà. Con k đà là loài bò sát khá ln chúng có trng lng trung bình
tm 15kg, có nhng con nng ti 30kg.
Mt k màu xanh hoc nâu do tng con k đà, nhiu con mt màu xanh, nhiu con mt màu hn nâu.
Mt có mùi gây gây, hăng hăng
Nm có v đng ngt
Khi m thì túi mt hay qu mt đc ly riêng, ri treo trong bóng râm hay di mái nhà, ni thoáng gió đ túi mt nhanh khô.
Mt k đà có tác dng thông kinh mch, gii đc, cha hen suyn, chng co tht, chng co git. Vì vy mà mt k đà có tác dng tt trong
vic cha tr bên hen ph qun, hen suyn và bnh đng kinh
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1.1.2 Con k đà có nhng đc đim th nào?
Con k đà có hình dáng ging con thn ln nhng to hn nhiu, nó khá ging con cá su hoc con rng đt
Thân con k đà dài ti 2m, có nhng con to còn dài hn, da bên ngoài đc ph lp vày, đu nh và mõm dài ging nh con cá su, li
ch đôi thè dài ra đc ging nh li con rn.
K đà có hai loi là k đà mc và k đà hoa, thng mt s ngi còn gi là k đà núi và k đà nc, thc ra c hai loi đu sng đc di nc và
trên cn. Khác nhau là hoa văn trên da mà thôi.
K đà là loài ăn tht, mt s nghiên cu nói k đà thuc nhóm máu hàn, chân ca k đà có móng sc nhn, bám rt chc, đuôi dài và
nhn, khá ging đuôi cá su.
Da k đà loi có vân và loi có hoa, đu dùng làm thuc và đ trang sc.

1.1.3 Mt k đà cha đc nhng bnh nào
Trong mt k đà có cha thành phn a xít mt, steroid, và nhiu hot cht hóa hc khác. Mt k đà có v đng ngt, có nghı̃a là không
đng nh các loi mt khác.
Theo kinh nghim trong nhân dân thì mt k đà có tác dng cha co tht, co git, nên dùng đ cha bnh hen ph qun, hen huyn, st
co git, bnh đng kinh, thanh nhit, gii đc gan, gii đc c th, thông kinh mch.
Theo nghiên cu ca y hc hin đi trong mt có thành phn hóa hc steroid, mt cht giúp kháng viêm, gim đau, h tr điu tr co tht
nên dùng đ điu tr hen ph qun
Trong mt k đà còn có acid giúp h tr tiêu hóa và hp thu vitamin, các cht béo tan trong du. Ðiu này trùng hp vi kinh
nghim nhân dân, mt k đà có tác dng cha tr tr bing ăn.
Nghiên cu ca y hc hin đi ch ra rng mt có th kim soát hot đng tăng tit cholesterl, triglyceride, glucose trong máu. Ngoài
ra còn giúp b sung năng lng d tr trong mi t bào, làm cho c th hp thu tt dinh dng, giúp nâng cao sc khe.
Trong y hc c truyn mt k đà là mt v thuc hay mt tho dc quý, nó không đc, có v đng, thng dùng cha bnh hen huyn, hen ph
qun, viêm ph qun co tht, ngoài ra còn dùng thành thanh nhit, gii đc, cha rn cn.
2
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Tôi dùng mt k đà cha cho nhiu ngi b hen ph qun và thy kt qu rt tt.
Cách phi mt k đà đ bo qun
Mt sau khi ly t con k đà, nên phi khô đ d s dng và kh đi mt s cht không tt trong mt. Khi ly đc túi mt ti t con k đà đc ra
sch qua nc m, ri treo lên đ khô nc, sau đó cho vào phi âm can, có nghı̃a là phi di mái che đ cho mt khô.
Nu mun đ lâu thì mt nên phi tht khô thì s bo qun đc rt lâu mà không s b hng.

1.1.4 Các bài thuc cha tr bnh t mt con k đà
Thng dùng mt k đà ung trc tip hoc pha vi ru, hoc vi sa, hoc mt ong cho d s dng. Nu bn s ung mt sng thì có th hp cách
thy cho đm bo.
Cách dùng mt k đà cha hen ph qun, hen suyn
Ngi ln hay tr em b hen ph qun, viêm ph qun co tht nên dùng mt k đà đ cha bnh. Mt đc chia thành các phn nh, ngi ln
bng ht đu xanh hoc đu đen, tr nh chia thành các phn bng ht go, ht thóc.
Liu dùng c th nh sau:
• Vi tr em di 3 tui mi ln dùng bng 1 ht go đn 1 ht thóc
• Tr trên 3 tui mi ln dùng bng ht thóc đn ht đu xanh
• Ngi ln mi ln dùng bng ht đu xanh đn ht đu đen
Cách s dng mt đ ung
Do mt k đà có v đng, thc t thì đng ngt, nhng vi tr nh hoc ngi không chu đc v đng thì nó rt khó ung vì vy cn có mt s cách
ung mt nh sau:
Mt đc ngâm vào nc tm 3 phút ri đ cho mm ra sau đó dùng kéo ct thành nhng phn nh tùy vào đ tui.
Ly ming mt đã ct đem ngâm vào 5ml nc nóng cho mt tan ra sau đó cho chút mt ong vào và cho ngi bnh ung.
Hoc ly ming mt đã ct ngâm vào 5ml đn 10ml sa, ri đánh tan ra.
Cách dùng mt k đà cha rn cn.
Rn cn rt nguy him nên khi b rn cn nên s cu bng cách ga rô li, sau đó có th cho dùng bài thuc:
Mt k đà khô 1 gram, 5ml nc chanh, 10ml mt ong, 20ml nc sôi đ ngui, khuy đu ri cho ngi b rn cn ung, sau đo đa đi vin
ngay.

1.1. MT K ÐÀ
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Cách cha xoang mũi bng li và mt k đà.
Nguyên nhân gây lên xoang mũi là do trào ngc d dày, vì vy nên cha xoang kt hp vi cha trào ngc d dày.
Cách cha là dùng li k đà đt lên ly khói và hít vào mũi, kt hp vi mt k đà ngày ung 2 ln. Dùng liên tc trong vòng 1 tháng,
thy bnh đ thì dùng thêm đn khi.
Cách dùng mt k đà cha bnh st co git
Có nhiu cách s dng, chúng tôi thng cho ngi bnh dùng đc mt k đà ngày dùng hai ln vào bui sáng và bui ti, thng dùng mt
tháng liên tc, thy đ thì dùng tip, không đ thì dùng thuc gii đc gan, gii đc c th kt hp vi mt k đà. Phng pháp cui cùng là
thuc đc tr kt hp vi mt k đà đ cha dt đim bnh st co git.
Mt k đà cha tc kinh ph n.
Ðây là mt bài thuc c có tác dng điu hòa kinh nguyt, bài thuc nh sau: Mt k đà 1 gram Ht cau khô 5 gram Ht chanh khô 5
gram Các v thuc tán nh, hòa vi 20 ml ru tm 30 đ, khi ung thì khuy đu b bã, ngày dùng 2 ln. Có th ngâm c chai to dùng
dn, mi ngày mt vài chén ru.
Mt k đà cha cao huyt áp
Ngi b cao huyt áp nên dùng mt này ngày dùng hai ln, s dng liên tc trong mt tháng, nu thy bnh thuyên gim thì dùng tip,
bnh không thuyên gim thì nên dùng thuc thi đc gan, thi đc c th kt hp vi mt k đà.

1.1.5 Mua mt k đà đâu?
Bn Hà ni có th mua mt ti đa ch:
Nhà 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni
Liên h qua đin thoi, Zalo: 0932.340.345 hoc s 0964.421.551
Bn các tnh khác nh Hi Chí Minh, Bình Dng, Ðng Nai, Hi Phòng, Hi Dng, Thái Bình, Yên Bái, Nam Ðnh, Hà Nam,
Ninh Bình, Sài Gòn, Cn Th, Ðà Nng .. Chúng tôi s gi qua đng bu đin.
Bn nhn hàng ri thanh toán cho ngi mang hàng đn cho bn.
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1.1.6 Giá bán mt k đà
• Mt loi trên 1 gram giá 250k
• Mt loi trên 1 gram giá 250k
• Mt trên 2 gram giá 350k nhé
Chú ý khi s dng mt
Mat ky da có nhiu tác dng và đc s dng rng rãi trong nhân nhân tuy nhiên bn nên lu ý khi s dng nh sau:
• Mua mt nhng ni uy tín đa ch rõ ràng bn có th tham kho mt k đà ti tho mc hht
• Khi s dng nên dùng đúng theo hng dn, không nên dùng liu lng ln.
• Bn có th hp cách thy mt k đà trc khi dùng đ đm bo an toàn v sinh, vic hp cách thy này không làm nh hng nhiu đn
cht lng mt.
• Khi s dng mt nu thy có vn đ gì thì liên h vi ngi bán, mt s ít ngi khi s mt thy mt hn thì nên gim liu lng xung, kt hp
vi ngh ngi.

1.1.7 Video: Tác dng ca mt k đà
1.1.8 S đ v trí:
Nhà 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni
Liên h qua đin thoi, Zalo: 0932.340.345 hoc s 0964.421.551

1.1. MT K ÐÀ
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1.1.9 Các bài vit có th bn cha xem
• **Mt k đà có tác dng gì**

1.2 MT K ÐÀ CHA HEN PH QUN, HEN SUYN
Mt k đà có nhiu tác dng, mt trong nhng tác dng tt nht chính là tác dng cha hen ph qun, hen suyn. Hôm nay chúng tôi
chia s cách s dng mt k đà đ các bn tham kho.

1.2.1 1. Cách chia mt k đà
Mt k đà mua v nu là mt ti thì bn đ trong ngăn mát t lnh, hoc t đá, khi s dng thì đ lên ngăn mát. Khi dùng thì bn ly bm
kim tiêm hút t 2ml đn 3 ml.
Mt khô thì bn cho vào nc m tm 3 phút sau đó b ra ngoài mt lúc cho mt mm, ly tay bóp thy mm là đc, nu ngâm nc quá
lâu thì cn ly bm kim tiêm đ hút mt hoc treo mt lên 1 ngày thì mt khô li.
Khi mt mm ly kéo ct thành tng phn nh mi phn bng ht thóc hoc ht đu xanh, hoc đu đen. Vi tr em thì chia thành nhng
phn bng ht thóc, ngi ln thì chia thành nhng phn bng ht đu xanh hoc ht đu đen.

1.2.2 2.Video:Cách chia mt k đà
1.2.3 3. Mt k đà ung vi nc.
Ðây là cách dùng cho c ngi ln và tr nh, ngi không ung đc ru, hoc không mun pha vi ru. Mt khô thì ly mt phn mt pha vi
10 ml nc m khuy cho tan đu ri ung. Mt ti thì ly t 2 đn 3ml mt pha vi 10ml nc m.
Khi dùng quen thì có th ly mt phn mt khô ung nh ung viên thuc cho nhanh.
Nu bn s đng thì ly mt cho vào trong viên con nhng ri ung.
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1.2.4 4. Mt k đà pha sa
Mt ti dùng 2 đn 3 ml mt pha vi 10ml sa ung luôn. Mt khô dùng mt phn cho 10ml sa đánh tan mt ri ung.

1.2.5 5. Mt k đà pha vi mt ong.
Trc khi pha vào mt ong thì mt khô phi pha vào nc cho tan ra ri mi cho vào mt ong. Thng ly mt phn mt khô cho vào 5
ml nc m, đánh tan ri cho tm 10 ml mt ong vào khuy đu ri ung.
Vi mt ti thì ch cn hút mt ri pha vào mt ong là xong.

1.2.6 6. Mt k đà ngâm ru
Bn ung đc ru thì đây là cách tt nht, ru có tác dng dn mt đi nhanh hn, ngoài vic cha hen suyn, hen ph qun nó còn có tác
dng giúp tiêu hóa tt hn.
Thng thì dùng c cái mt ct làm vài phn ri cho vào ngâm ru, mt cái mt dùng đc tm 5 đn 7 ngày thì pha tm 14 chén nh. Mi
ngày dùng 02 ly nh.

1.2.7 7. Lu ý khi dùng mt k đà
• Khi dùng mt bn cm thy ngi mt thì nên gim liu dùng, hoc ngh ngi vài ngày ri hãy ung li.
• Liên h vi ngi bán mt đ đc t vn thêm.

1.2. MT K ÐÀ CHA HEN PH QUN, HEN SUYN
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1.2.8 8. Các bài vit có th bn cha xem
Ð bit các thông tin chi tit hn v mt k đà mi các bn xem bài vit ti đây:
• Mt k đà
Mt k đà có nhiu tác dng ngoài tác dng cha Bnh hen ph qun, hen suyn, mt k đà còn có tác dng cha bnh đng kinh. Mi các
bn xem bài vit ti đây:
• mt k đà cha bnh đng kinh

1.3 MT K ÐÀ CHA BNH ÐNG KINH
Bnh đng kinh có nhiu cách cha nh dùng thuc tây, thuc nam, thuc bc, theo y hc c truyn và kinh nghim ca nhân dân thì
bnh đng kinh còn dùng mt k đà đ cha. Hôm nay chúng tôi xin gii thiu cách cha này đ các bn tham kho.

1.3.1 1. Cách chia mt k đà.
Mt k đà có loi là mt k đà khô và mt k đà ti, mt k đà ti, vi mt k đà ti cn đ ngăn mát t lnh, khi dùng thì dùng bm kim tiêm
hút ra, mi ln dùng tm 2 đn 3ml mt ti này.
Mt k đà khô thì cn phi làm mm mt ra sau đó chia thành nhng phn bng ht thóc đn ht đu xanh tùy theo ngi ln hay tr nh.
Cách làm mm mt k đà khô, mt k đà ngâm vào chén nc m trong 3 phút ri vt ra ngoài, đ tm 2 ting là mt bt đu mm, nu mt
cha mm thì li làm li nh vy. Chú ý đng ngâm quá lâu mt vào nc nó s hút nc và mt s trng lên rt to. Khi chng may b trng
lên thì cn treo lên đ phi thì mt s khô li.
Mt nên chia thành các ming nh nh sau:
• Dùng cho tr nh di 3 tui thì chia các phn thành ht go đn ht thóc
• Dùng cho tr trên 3 tui thì chia thành các phn bng ht thóc đn ht đu xanh.
• Dùng cho tr trên 13 tui và ngi ln thì chi thành các phn bng ht đu xanh đn ht thóc.
Khi chia dùng kéo ct là đc, mc đích chia là không đ s dng quá nhiu mt.
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1.3.2 2. Cách cha bnh đng kinh bng mt k đà
Ðó là cho ngi bnh ung mt k đà đ cha bnh đng kinh. Thông thng cho dùng mt liên tc t 1 đn 2 tháng mà thy bnh thuyên
gim thì tip tc cho dùng mt k đà đn khi khi bnh.
Khi dùng mt liên tc 2 đn 3 tháng mà không đ hoc gim không đáng k thì dùng thêm thuc thi đc gan, thi đc c th t hai đn
3 tháng.
Sau khi dùng thuc thi đc gan, thi đc c th thì dùng thuc đc tr kêt hp vi mt k đà. Khi dùng 2 đn 3 tháng mà thy bnh thuyên
gim thì điu tr đn khi khi.
Bnh đng kinh là mt bnh khó cha, ngi bnh cn phi kiên trì điu tr mi mong có đc kt qu tt. Thông thng ti tho mc hht điu tr
bnh đng kinh t 3 đn 6 tháng là có hiu qu.

1.3.3 3. Video: Phn hi ca khách hàng v cha bnh đng kinh
1.3.4 4. Liu dùng mt k đà
Tùy theo đ tui và trng lng c th mà liu lng dùng có th thay đi, thông thng thì liu dùng nh sau:
• Dùng cho tr nh di 3 tui ngày dùng hai ln sáng , ti sau ăn mi bng ht go đn ht thóc
• Dùng cho tr trên 3 tui ngày dùng hai ln sáng , ti sau ăn mi bng ht thóc đn ht đu xanh
• Dùng cho tr trên 13 tui và ngi ln ngày dùng hai ln sáng , ti sau ăn mi bng ht đu xanh đn ht đu đen.
Lng mt là tính lng mt đã làm khô, không tính v mt
Còn mt ti thì dùng t 2 đn 3ml cho tr nh, tr trên 13 tui và ngi ln thì dùng 3ml đn 5ml.
1.3. MT K ÐÀ CHA BNH ÐNG KINH
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1.3.5 5. Kiêng k
• Ngi b bnh đng kinh nên kiêng k các thc ăn cay chua
• Kiêng s dng cht kích thích nh ru, bia, thuc lá, các cht kích thích khác.
• Không nên ăn các món ăn t ln, mt s ngi ăn thì thy xut hin cn đng kinh.

1.3.6 6. Mt liu trình điu tr bnh đng kinh là bao nhiêu.
• Mt tháng dùng mt là 1,5 triu/tháng
• Mt tháng dùng thuc thi đc gan, thi đc c th là 1,5 tr/tháng
• Mt tháng dùng thuc đc tr là 2,5 triu/tháng
Chi phí cho mt tháng va dùng mt va dùng thuc là rt tn kém nên thông thng cho ngi bnh đng kinh dùng mt k đà trc, nu
không đ thì mi dùng đn các loi thuc khác cho đ tt kém.

10
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1.3.7 7. Liên h đ ly thuc cha bnh đng kinh.
Bn có th liên h qua s đin thoi hoc zalo:
• Liên h qua đin thoi, zalo: 0964.421.551 hoc 0932.340.345
Hoc đn ti nhà theo đa ch
• S 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni.

1.3.8 8. Các bài vit có th bn cha xem:
Ð bit các thông tin chi tit hn v mt k đà mi các bn xem bài vit ti đây:
• Mt k đà
Ngoài vic dùng mt k đà cha bnh đng kinh thì toàn b con k đà cũng có tác dng cha bnh đng kinh. Mi các bn xem bài vit
ti đây:
• Tác dng ca con k đà

1.4 CON K ÐÀ CÓ TÁC DNG TH NÀO
Con k đà nó khá ging vi con tc kè có tên khoa hc là Varanus
Con k đà trng thành nó khá to trng lng trung bình 8 đn 10 kg, có nhng con k đà to trng lng lên đn 30kg. Toàn b con k
đà đu có th s dng đc, ngoài giá tr dinh dng thì con k đà còn dùng đ làm thuc.

1.4. CON K ÐÀ CÓ TÁC DNG TH NÀO
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1.4.1 1. Tht k đà.
Tht k đà ăn ngon b dng và ch bin đc nhiu món ăn nh: Tht k đà nng, tht k đà xào, lu k đà, ruc k đà. Cách ch bin cũng
ging nh làm tht gà, tht ln.
Tht k đà ăn ngon, tht thm ngon, b dng, có phn gn ging tht gà.
Ngoài giá tr dinh dng, tht k đà rt tt cho ngi b đng kinh, b hen ph qun, hen suyn, tai bin, cao huyt áp.

1.4.2 2. Tác dng ca tht k đà.
Ngoài vic dùng làm thc ăn thì tht k đà còn dùng đ cho ngi b bnh đng kinh, bnh hen ph qun, bnh hen suyn, bnh tai bin,
bnh cao huyt áp có hiu qu.
Cách ch bin tht có th xào, nu, nng, làm ruc cho ngi bnh ăn.
Ngoài tht còn xng k đà dùng đ nu cháo cho ngi bnh dùng dn.

1.4.3 3. Ðuôi k đà
Ðuôi k đà dùng tán bt cho ngi b bnh đng kinh dùng, thng phi khô, sao vàng ri tán bt.

1.4.4 4. Da k đà
Da k đà ngoài dùng cho ngi b đng kinh còn dùng cho ngi b m đay, d ng mn nga dùng.
Cách dùng là ly da k đà phi khô, ct nh ri cho lên cho rang giòn, tán bt hoc dùng trc tip, da k đà rang giòn lên ăn cũng rt
ngon.
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1.4.5 5. Video: Da k đà
1.4.6 6. M k đà
M k đà ngoài vic dùng làm thc phm nh xào, rán còn dùng làm thuc, m k đà có tác dng nh m trăn, dùng bôi ngoài cha
bng, cha n da, làm lin so còn có tác dng dng da, cha tr n rt tt.

1.4.7 7. Li k đà
Thng dùng đt lên đ cha xoang, còn dùng tán bt đ cha bnh đng kinh.

1.4.8 8. Các bài vit có th bn cha xem
Ð bit các thông tin chi tit hn v mt k đà mi các bn xem bài vit ti đây:
• Mt k đà
Ð bit v giá mt k đà mi các bn xem bài vit ti đây:
• Giá mt k đà

1.4. CON K ÐÀ CÓ TÁC DNG TH NÀO
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1.5 GIÁ MT K ÐÀ
Giá mt k đà mi ni bán mt giá khác nhau. Khi mua mt k đà bn nên chn ni uy tín, cht lng, không nên mua nhng ni không
có đa ch rõ ràng. Bn có th tham kho ti tho mc hht, ti đây giá c tng loi rõ ràng, đa ch rõ ràng bn có th đn tn nhà xem và
đt hàng, ngoài ra còn đc t vn min phí v cách s dng cũng nh cách cha bnh.

1.5.1 1. Giá bán mt k đà
• Mt loi nh di 1 gram giá bán 150.000 đng/ cái.
• Mt loi trung bình t 1 gram tr lên giá bán 250.000 đng/ cái.
• Mt loi to t 2 gram tr lên giá bán 350.000 đng/ cái.
Bn mua t 2 cái đc min cc gi hàng, bn cn đt hàng qua Zalo, hoc đin thoi, chúng tôi s gi hàng cho bn.

1.5.2 2. Mua mt k đà đâu:
Bn có th mua hàng ti đa ch
+ S 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni.
+ Liên h qua đin thoi 0964.421.551 hoc 0932.340.345
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1.5.3 S đ v trí:
Nhà 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni
Liên h qua đin thoi, Zalo: 0932.340.345 hoc s 0964.421.551

1.5.4 3. Cách đ mua đc mt k đà cht lng tt
Mt k đà có hai màu là màu xanh và màu nâu, khi m con k đà ra thì đã có màu này ri, cht lng hai loi mt này là nh nhau.
Khi chn mua bn nên lu ý chn mt nh sau:
• Nên mua ni có đa ch rõ ràng.
• Nên tìm ni bán lâu năm vì h nm rõ đc v mt
• Mt do ngi có kinh nghim ly thì còn nguyên cung dài
• Mt ngi không chuyên ly thng b đt cung.
• Mt nên mua mt khô vì d bo qun.
• Nên chn mt bên ngoài sch s, kho ráo.
Qua thi gian bán mt cũng nh phn hi ca khách thì mt k đà loi trung bình trên 1 gram có cht lng tt, tuy lng mt ít nhng cht
lng mt khá tt. Bn có th tham kho mt k đà ca tho mc hht

1.5. GIÁ MT K ÐÀ
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1.5.5 4. Video: Cách chn mt k đà
1.5.6 5. Các bài vit có th bn cha xem
Ð bit các thông tin chi tit hn v mt k đà mi các bn xem bài vit ti đây:
• Mt k đà
Ngoài vic dùng mt k đà cha bnh đng kinh thì mt k đà còn có tác dng cha bnh hen ph qun . Mi các bn xem bài vit ti đây:
• Mt k đà cha hen ph qun
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CHAPTER

TWO

CON BA BA

2.1 BA BA GAI, BABA TRN
Con ba ba thng đc s dng làm món ăn trong các ba ăn liên hoan hoc ba ăn đông ngi. Con ba ba có giá tr dinh dng cao,
ch bin các món ăn cũng rt ngon.

2.1.1 Ba ba có nhng loi nào
Ba ba có nhiu tên gi khác nhau nh: con ba ba, thy ng xác, giáp ng, mit xác Tên khoa hc: Carapax Amydate H ba ba
(Trionychidae)
Mt s ni gi tên nh sau: Ba ba hoa, ba ba gai, lp sui, cua đinh
• Ba ba trn hay còn gi là ba ba hoa sng ch yu các vùng nc ngt thuc đng bng sông Hng. Mt s tài liu nói rng ba ba
trn này có ngun gc Trung Quc.
• Ba ba gai thng sng ch yu sông, sui, đm h, thuc min núi phía Bc, ni thng có khí hu lnh. Ðây là loi ba ba thng có
kích thc ln.
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• Lp sui là tên gi riêng ca vùng min, còn đc gi là ba ba sui, thng các sui nh min núi phía bc, s lng ít hn ba ba gai,
c nh hn hai loài ba ba trên.
• Cua đinh tên gi riêng vùng min, thng thy min nam, vùng Tây Nguyên, thng đc gi là ba ba nam b, ba ba min nam
đ phân bit vi các loài ba ba phía Bc.
Nh vy nhìn b ngoài thì ta thy có ba ba gai và ba ba trn.
Theo vùng min thì ta có ba ba min núi, ba ba min bc, ba ba min nam và tây nguyên.

Ba ba gai
• Phân mai cua no co nhiêu cac nôt sân không đêu t mau nâu đên xam. Ðăc điêm phân biêt ba ba gai va ba ba trn
hay cac loai ba ba khac là các vt ngn da sn c. Ca rìa trc và trên mai đêu có nhiu nt sn.
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Ba ba trn
Ba ba trn khác vi ba ba gai là không thy gai hay nt sn, toàn b trn nhn.
Da bng ba ba trn lúc nh màu đ, khi ln màu đ nht dn, khi đt c 2 kg tr lên gn nh màu trng.
Trên nn da bng đim khong trên di 10 chm đen to và đm, v trí tng chm tng đi c đnh, các chm đen này loang to nhng nht
dn khi ba ba ln đn, khi đt c trên 2 kg phi quan sát k mi thy rõ

2.1. BA BA GAI, BABA TRN
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2.1.2 Giá bán ba ba tht hin nay
Giá ba ba gai sông - ba ba gai t nhiên
Giá ba ba gai tht loi t 3-4-5 kg giá: 450.000 đng/kg
Giá ba ba gai tht loi t 5-6-7 kg giá: 650.000 đng/kg
Giá ba ba gai tht loi t 7-8-9 kg giá: 750.000 đng/kg
Giá ba ba gai tht loi t 10 đn 20 kg giá: 800.000 đng/kg

2.1.3 Mua ba ba tht đâu Hà Ni, Hng Yên, Hi Phòng, Hi Dng, Thái Bình, Qung Ninh
Quý khách có nhu cu mua con ba ba tht xin vui lòng liên h s đin thoi 0932.340.345 hoc s 0964.421.551
Nhà 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni
Ba ba là hàng sng nên quý khách đt hàng vui lòng đt cc hoc chuyn khon trc.

2.1.4 Tác dng ca con ba ba
Thng thy dùng con baba làm thc ăn b dng nh các món:
• Lu ba ba,
• Ba ba om chui đu,
• Ba ba nng,
• Ba ba hp lá sen,
• Ba ba nng lá lt,
• Ba ba rang mui.
Ngoài ra còn dùng ba ba nh mt tho dc
• Máu hay tit ba ba cho vào ru ung có tác dng cha hen suyn
• Mai con ba ba hay còn gi là mit giáp đc dùng cha đau lng, cúi nga khó khăn.
• Cách dùng là dùng mit giáp sao vàng hay nng chín tán nh, ngày ung 2 ln, mi ln 10 đn 15 gram.
Mit giáp
Theo tài liu c v mn tính hàn, vào 3 kinh: can, ph và t, không đc có tác dng dng âm, nhun kiên, tán kt.
Dùng trong nhng trng hp b âm, lao gy, nhc xng, lao lc quá đ, ho lao, tiu tin ra si sn, kinh nguyt b, nhìn chung có tác
dng b dng rt tt cho sc khe.
Mit giáp là mt v thuc còn dùng trong phm vi nhân dân, thng dùng di dng thuc sc hoc nu cao
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Cách ly mit giáp - mai ba ba
Tt nht là m t ba ba sng lc tht b đi và ly mai, hoc nhúng c con ba ba vào nc sôi, tách b ly mai.
Mai con ba ba dùng đ ch bin món ăn ri thì không đc dùng đ nu cao.
Cách nu cao mit giáp:
Ngâm mit giáp vi tro bp và nc trong mt đêm, ly ra tm ru, đp nh nu vi nc, nu đi nu li nhiu ln cht ly nc ct, sau đó cô đc
nc ct đc cao. Cao này còn đc gi là mit giáp giao.
cao mit giáp hay còn gi là mit giáo giao thì ngày nên dùng 2 ln, mi ln 5 gram

2.1. BA BA GAI, BABA TRN
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2.1.5 Liên h mua ba ba thit:
Nhà 23a ngõ 137 đng Bát Khi, Phng Long Biên, Qun Long Biên, Hà Ni
Liên h qua đin thoi, Zalo: 0932.340.345 hoc s 0964.421.551

2.1.6 Các bài vit có th bn cha xem
• **Mt k đà có tác dng gì**
• Mt k đà cha hen ph qun
• Mt k đà:
• Mt k đà cha bnh đng kinh:
• Con k đà có tác dng gì
• Giá mt k đà
Note: Liên h Tho mc HHT Ða ch: Nhà 23a, Ngõ 137 đng Bát Khi, phng Long Biên, qun Long Biên, Hà Ni Ðin thoi:
0964.421.551 hoc 0932.340.345
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