Subject: Costco - Thuốc cho những bạn bị "phong thấp".
Trước đây khoảng 10 năm, tớ bị phong thấp ở 2 đầu gối nhiều khi đi cà nhắc và
chống gậy, đã ra vào nhà thương Kaiser chích steroid hai lần vào đầu gối nhưng
chỉ bớt được vài ba tháng rồi vẫn đau trở lại. Ngoài ra, mỗi ngày tớ đều uống ít
nhất là 2 viên chondoitin và glucosamine nhưng vẫn không hết đau. Cách đây 4
năm, bà thím có nhắc đến loại thuốc này với hiệu Schiff, Move Free, Triple Action
75 pills, mua về uống khoảng 1 tháng sau thấy bớt đau và sau 2,3 tháng đi lại được
bình thường. Sau đó, khoảng 1 năm, Costco sản xuất cũng cùng loại thuốc như
Schiff (type II collagen) nhưng với giá rẻ hơn và được 110 viên thuốc. Tớ chủ
trương rẻ, đẹp bền nên tiếp tục mua loại thuốc này mỗi khi Costco on-sale khoảng
$18 một chai. Tuy nhiên, cũng có lúc đầu gối bên trái của tớ bắt đầu hơi đau vì đi
bộ quá nhiều trong ngày hoặc lên dốc là buổi tối hôm đó, tớ uống 2 viện naproxen
500mg và sáng hôm sau hết đau.
Tớ muốn giới thiệu cho các bạn, bên VN loại thuốc này để có thể đi chơi vòng
vòng mà không phải bóp dầu đầu gối. Hồi giữa tháng 11 trong lúc đi cruise ở
Panama, tớ gặp một cặp vợ chồng và chồng là bạn cùng lớp Nguyễn Trãi với bác
Trịnh Văn Minh ngày trước. Tôi giới thiệu loại thuốc này cho bà vợ và tớ nhận
được email cách đây 2 tuần là đầu gọi đã hoàn toàn hết đau. Bạn nào mua thuốc,
uống một vài tháng bớt đau đầu gối, bàn tay, đau lưng nhớ "mời" tớ đi uống cafe
tháng 3 năm nay ở Gala. Sáng nay, thấy có một website của VN quảng cáo là các
bác có thể mua bất cứ món hàng nào của Costco directly nên tớ muốn giới thiệu
với tất cả các bạn bè loại thuốc này. Xin thanh minh là tớ không có stocks của
Costco hoặc bán hàng cho Costco, ha, ha, ha.
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