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“Lương y Võ Hoàng Yên” 
 

Kính thưa đại chúng 

 

“Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều 

hạnh phúc nhất của cuộc đời.” Publilius Syrus 

 

Các cây thuốc nam thầy Võ Hoàng Yên chủ 

yếu chữa về bại não, bại liệt, thần kinh, giải 

độc, mát gan, bổ thận, bổ khí huyết… để giúp 

mọi người ngừa bệnh từ sớm. Tất cả đều đã 

được kiểm chứng trên 10 năm chữa bệnh cho 

rất nhiều bệnh nhân các quốc gia VN, Úc, Mỹ, 

Pháp, Canada… 

Đây là dự án “Trà thảo dược dạng túi lọc” dùng thảo dược THẬT (chứ không phải nước và hương liệu 

như các loại chai nước trà vẫn bán trên thị trường). Trà thảo dược có công dụng bình dưỡng và hỗ trợ sức 

khỏe thường xuyên. Hơn nữa, trà này đặc biệt hỗ trợ điều trị nhanh chóng điều tiết và cân bằng trạng thái tốt 

nhất cho những người đang mắc phải những bệnh phổ biến hiện nay trên thế giới. 

Mỗi ngày chúng ta liên tục hấp thụ những hoá chất từ thức ăn và đồ uống vào cơ thể ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe, gây ra nhiều mầm mống bệnh tật mà chúng ta không hề hay biết.  

Lương y Võ Hoàng Yên đã dành rất nhiều năm nghiên cứu ra những công thức từ các loại cây thảo dược 

uống thay trà và chế biến ra những sản phẩm trà thảo dược chất lượng tốt cho người dùng. Không những 

trong nước mà còn đủ tiêu chuẩn quốc tế để đưa đến được với cộng đồng người Việt hiện nay đang sinh 

sống ở khắp nơi trên thế giới. 

Nhiều người Việt ở hải ngoại phải bỏ công bỏ việc từ rất xa mua vé để bay về xin thuốc trong khi hiện nay 

Lương y Võ Hoàng Yên không những chữa bệnh hoàn toàn miễn phí mà còn đã cấp phát thuốc miễn phí cho 

mọi người trong suốt 10 năm vừa qua. 

Hiện nay, mỗi đợt phát thuốc chữa bệnh, bình quân 500 người x 10 thang = 500 thang thuốc/ ngày. 

=> mỗi tháng là 15.000 thang thuốc (cho các bệnh nhân đến được để khám) 

Trong khi nhu cầu ngày càng tăng, đây cũng chính là nỗi trăn trở của thầy Yên thực sự rất muốn giúp cho 

sức khỏe của tất cả Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước (sản xuất kinh doanh trà thảo dược). 

Chuyển từ thang thuốc sang thành dạng trà túi lọc: dễ dùng, dễ vận chuyển và phân phối, uống thay trà 

thông thường, bớt đi các hóa chất từ các dạng nước đóng chai dùng hương liệu hóa chất… 

Để làm được điều ý nghĩa này, chúng tôi đặc biệt mong muốn những anh chị có Tâm hướng thiện để đóng 

góp vào dự án này bao gồm: Công sức, tài chính, đất trồng thuốc, nhân lực cùng làm, phân phối sản phẩm… 

Mời Quí vị tham khảo “Phiếu đăng ký đóng góp đầu tư dự án trà thảo dược” để biết được sự đóng góp bằng 

nhiều hình thức khác nhau. Để biết thêm chi tiết quí vị vui lòng liên hệ: 

Ms.Kim Sơn: 0906.777000 / sonndk@pathway.edu.vn  

Mr.Quân: 0989.330880 / quantv@pathway.edu.vn 

Mr.Thắng: 096.2468181 / thuonggiaquocte@yahoo.com 

(Sau này sẽ là Email dạng: Hoten@vohoangyen.org => uy tín hơn) 

"Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự,  

không phải vàng và bạc"  
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. 

Mahatma Gandhi 
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