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Thực phẩm chức năng trà thảo mộc có thể làm giảm bớt  và chận đứng 

mau chóng các  triệu chứng Covid-19 
 
Các đồng nghiệp thân mến,, 

Tôi là bác sĩ Đông y và cũng là người tỵ nạn từ Á Châu, tôi được nước Pháp đón nhận cáich nay hơn 

bốn mươi năm. Kể từ đó, tôi tiếp tục hành nghề Y vùng Rhône Alpes (Pháp). 
 

Tất nhiên,Covid-19 huy động tất cả sự chú ý của tôi, trong việc chữa trị lâm sàng tôi đã đạt được   kết 

quả rất tốt và nhanh chóng. Xin chia sẻ với các bạn. 

Tôi biết rằng các khuôn khổ lý thuyết về cơ bản là khác nhau và các nguyên tắc hành động cũng hoàn 
toàn khác; nên tôi không có muốn so sánh các phương pháp  mà chỉ  dưa ra. những hiệu quả rất đáng 

lưu  ý. 

 
Y học cổ truyền phương Đông là một  y học về năng lượng, cơ bản dựa trên sự hiểu biết về khôi phục 

sự cân bằng Âm / Dương. Nó thừa nhận rằng tất cả các triệu chứng biểu hiện trong cơ thể con người, 

cho dù là vật lý hay tâm lý, đều có nguồn gốc từ sự mất cân bằng năng lượng Âm và Dương. Ngay sau 

khi sự cân bằng Âm / Dương được khôi phục, cơ thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh, tất cả các cơ quan 
trong cơ thể hoạt động bình thường trở lại  và sức khỏe toàn diện  được phục hồi. 

 

Loại coronavirus Sars-Cov2 này tấn công trực tiếp trên cơ thể người, ở  phổi. Phổi bị nhiễm trùng và 
bị viêm (sưng) rất  nặng. Các phế nang phổi cũng bị viêm nhiễm gây khó thở; bệnh nhân thiếu ôxy dẫn 

đến suy kiệt toàn thân và trong trường hợp nặng có thể tử vong. 

 

   0 
Lớp màng bên trong của phế nang bị viêm (sưng) và do đó sự trao đổi O2 / CO2 bị chặn lại. Đây là 

yếu tố chìa khóa để hiểu được vì sao  loại virus này làm cho người bịnh chết rất nhanh. Công thức trà 

thảo mộc của chúng tôi, ngay lập tức mang lại các yếu tố Âm, sự mát mẻ, ẩm ướt, đang rất thiếu trong 
cơ thể bịnh nhân. Việc nầy làm   giảm sưng rất  nhanh ở phổi, lớp màng bên trong các phế nang cũng  

giảm  sưng và trở lại bình thường. Nhờ đó hơi thở tự nhiên được  phục hồi. 

Trong cái nhìn Âm Dương, bịnh nhân COVID 19 có năng lượng Âm  quá yếu và năng lượng Dương 
thì quá mạnh. Với ý nghĩ này, tôi đã chế biến một công thức trà thảo mộc với các vị thuốc thông 

thường của đông y *, bao gồm các loại thảo mộc bổ âm kết hợp với một số loại thảo mộc để trị ho. 

Công thức này giúp khôi phục sự cân bằng Âm / Dương hoàn hảo trong cơ thể. (* Những cây thuốc 

thảo dược  này tất nhiên là không độc hại và được phép sử dụng ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á.) 
 



Chúng ta hãy thử gợi ý ngắn gọn  về Âm / Dương bằng cách nhìn xung quanh chúng ta và xem xét 

những biểu hiện của chúng trong thiên hiên. Giữa mùa hè nóng bức, từ hơn một tháng nay  bầu trời 
không một gợn mây, không một giọt mưa. Cây cỏ đã héo rũ, ngả sang màu vàng. Động vật đang gặp 

khó khăn và chúng ta cũng vậy. Không khí nóng làm cho khát nước,  cổ họng khô , mũi khô. Tất cả 

chúng ta đều mệt mõi. Những hiện tượng này là biểu hiện của sự dư thừa năng lượng Dương và sự 
thiếu hụt năng lượng Âm. Đột nhiên, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều giờ Nước trở lại dồi dào, làm tươi 

mát mọi thứ và cây cối hồi sinh, đất trở nên mềm hơn, không khí dễ thở. Sự sống  bình thường trở lại 

với con người và thiên nhiên. 

Lượng mưa này, đã làm trung hòa cái nóng như thiêu đốt, phản ánh sự hiện diện vô cùng cần thiết của 
năng lượng Âm. Sự trở lại trạng thái dễ chịu đối với thực vật và động vật, đối với cuộc sống, thực chất 

là sự phục hồi trạng thái cân bằng và tự nhiên giữa Âm và Dương trong cơ thể, trong tâm trí chúng ta 

và trong thiên nhiên. 
 

Y học của chúng tôi bắt nguồn từ việc quan sát các chuyển động biến đổi như vậy trong thiên nhiên, 

được áp dụng để chữa lành bệnh tật trong cơ thể con người một cách hiệu quả và chính xác. 
Khi cân bằng Âm Dương bị chênh lệch, khiến binh tật biểu hiện. Chúng ta mang nắng hoặc mưa 

 mưa nhân tạo vào, và cơ thể  làm phần việc còn lại để sức khỏe hồi phục một cách tư nhiên. Nhiệm vụ 

của chúng ta chỉ là quan sát và bắt chước sự cân bằng tự nhiên của Âm / Dương, và điều chỉnh nó 

trong cơ thể con người. Dương là lửa, là nóng bức, là chuyển động, khuynh hướng tự nhiên của Dương 
là hướng ra ngoài và hướng lên trên. Âm là nước,là lạnh, là ngưng đọng có khuynh hướng đi vào bên 

trong và và đi xuống (từ cao xuống thấp). Do đó, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được làm thế nào mà 

loại virus Dương này có thể gây ra tình trạng viêm nặng như vậy và bằng cách nào, bằng cách đưa các 
yếu tố Âm vào, chúng ta có thể nhanh chóng hóa giải tình trạng viêm và sưng này. 

  

Uống trà thảo mộc này mỗi ngày một lần, sau 4 đến 6 ngày người bệnh sẽ hồi phục tốt như ban đầu. 

Loại trà thảo mộc này tạo ra 2 tác dụng quyết định đối với việc điều trị Covid-19: 
 

1. Hơi  thở dễ dàng  và khỏe trở lại  cho ta biết tình trạng viêm (sưng ) ở  phổi  đã giảm bớt rất nhiều.   

 
2. Hạ sốt xuống nhiệt độ bình thường 37 ° chứng minh virus đã yếu đi rất nhiều,không còn năng lực 

tấn công nữa. 

Với  hai hiện tượng trên  chúng ta thấy trà thảo mộc có tác dụng chống viêm và kháng virus  rất mau 

chóng và mạnh mẽ. 

 
Ở cấp độ lâm sàng, trà thảo mộc này thường mang lại kết quả ngoạn mục, đặc biệt là trong những 

trường hợp nghiêm trọng như khó thở đi kèm với tình trạng kiệt sức ( bịnh nhân không còn sức để 

thở). 
 

Chỉ 6 hoặc 8 giờ sau khi uống trà thảo mộc: 

 
-Bệnh nhân đã lấy lại được khả năng thở dễ dàng như trước.  

 

-Các sự mệt mỏi quá sức đã bớt đi rất nhiều., 

 
Thực phẩm chức năng này giúp cơ thể người bệnh lấy lại sự cân bằng năng lượng Âm / Dương, đó là 

lý do tại sao chứng nhức đầu , mất thăng bằng, đau nhức trong cơ thể được cải thiện rõ ràng và tự 

nhiên sau 4 hoặc 5 ngày điều trị. Đối với bệnh nhân của tôi đã được xét nghiệm "Covid-19 dương 
tính", sau khi điều trị này, không có vấn đề về mất khứu giác và vị giác. 

 

Loại trà thảo mộc này cũng hiệu quả  khi điều trị cảm lạnh, cúm theo mùa, đau  cổ họng do nhiễm 

trùng. 

 

 



Những kết quả khả quan này xuất phát từ một logic rất rõ:  sự kết hợp giữa kiến thức Âm Dương 

truyền thống và Y học hiện đại. 
 

Hiện tại, đợt Covid-19 thứ hai đã tràn vào các bệnh viện với nhiều ca tử vong. Tôi thấy thực phẩm 

chức năng trà thảo mộc này là một giải pháp lý tưởng để nhanh chóng chấm dứt căn bệnh dịch này. 
 

Các bạn đồng nghiệp thân mến, tôi viết thư cho bạn hôm nay với hy vọng bạn có thể tìm thấy cảm 

hứng với công thức này. Bạn có thể tìm thấy, cùng với tài liệu này, công thức của loại trà thảo mộc 

này và tất cả các chỉ định điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 của bạn. Bạn có thể sử dụng nó 
trực tiếp nếu bạn muốn. Bạn cũng có thể liên hệ với tôi nếu bạn muốn nhận thêm thông tin. 

 

Bằng cách này, tôi hy vọng loại trà thảo mộc này có thể được tiếp cận với tất cả bịnh nhân đang trong 
tình trạng nguy hiểm vì cơn đại dịch COVID 19. 

 

Với đề xuất của mình, tôi muốn tham gia vào nỗ lực tập thể để giải quyết vấn đề của dịch bệnh nghiêm 
trọng này. Sẽ thực sự đáng tiếc nếu bỏ lỡ một  giải pháp khả thi, dễ tiếp cận, rẻ tiền và an toàn như 

vầy. 

 

Tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng chữ này. Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt 
đầu một cuộc đối thoại và cộng tác hiệu quả. 

 

Trân trọng, 
 

DO Trong Lê - Oriental doctor 

With his collaborators : 

Pr. Bernard Moyen / moyen.bernard@orange.fr 

Dr. Danuta Hallier / annahallier@hotmail.com 

Dr. Le van Hoang / chanphaplu@yahoo.fr 

Dr. Hélène Momer / l.momer@yahoo.fr 

Stefan und Jürgen Wiel - TCM Akupunktur / praxis.diewiels@gmail.com  

 

mailto:moyen.bernard@orange.fr
mailto:annahallier@hotmail.com
mailto:chanphaplu@yahoo.fr
mailto:l.momer@yahoo.fr


  

 

 

 



 

 

 

Dịch Tiếng Việt: 

Bác sĩ Jean Lachanat 

Maladies du Système Nerveux (Các bệnh về hệ thần kinh)  

41, Cours Eugénie - 69003 Lyon  

Điện thoại: 04 60 18 54 54 05 

email: jean.lachanant@free.fr 

Lyon, Ngày 2 tháng 10, 2020 

Xin chào ngài, 

Để đáp lại lá thư ngày 18 tháng 9 năm 2020 của bạn, tôi cảm ơn bạn, tôi muốn chia sẻ một vài 

yếu tố: 

Chủ nhật ngày 18/09/2020, tôi bị ho dữ dội và cảm thấy rất mệt mỏi. 

Vào thứ Hai ngày 19/09/2020, tình hình đã xấu đi rõ ràng ở  phổi. Tôi rất mệt và ho nhiều cả 

ngày lẫn đêm. 

Tôi phải thú nhận rằng tôi đã không đo nhiệt độ của tôi. 

Sáng thứ Ba 20/09/2020, vợ tôi đi mua loại trà thảo mộc nổi tiếng mà bạn đã kể cho chúng tôi 

và tôi uống ngay. 

Tác dụng của loại trà thảo mộc này đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bác sĩ như tôi, người 

không có khuynh hướng tin vào phép màu. 

Trong vòng 2 ngày, tình trạng của tôi đã được cải thiện rất đáng kể, tình trạng ho và mệt mỏi 

giảm hẳn mỗi ngày. 

Tôi đã uống trà thảo mộc này trong 6 ngày mà không cần bất kỳ loại thuốc nào khác. Sau một 

tuần, tôi có thể nói rằng tôi hầu như không còn triệu chứng gì nữa. 

Tôi chỉ có thể tư vấn cho bịnh nhân, trong trường hợp bị cúm hoặc các bệnh nhiễm virut khác. 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Jean Lachanat 

 

 

 



 

  

 



 

 

Dịch Tiếng Việt: 

Valérie Briday 

7, Quai Tilsitt   

69002 Lyon  

valerie.briday@gmail.com 

Mr. DO Trong Le  

19, Avenue de l'Europe  

69140 Rillieux  

 

Lyon, ngày 12 tháng 10, 2020 

 

Xin chào ngài, 

Mẹ tôi 82 tuổi đã được xét nghiệm dương tính với Covid vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 

2020. Bà bị sốt và rối loạn đường ruột. 

Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 15 tháng 9, bà đã uống 2 liều trà thảo mộc mỗi ngày của bạn trong 

ba ngày. Cơn sốt hạ xuống và các triệu chứng tiêu hóa của bà biến mất. 

Bà đã phải nhập viện vào ngày 18 tháng 9 vì các vấn đề về gan và tăng huyết áp, vốn có trước 

khi bị Covid (nhưng bị trầm trọng hơn). 

Khi cô xuất viện vào thứ Hai ngày 21 tháng 9, bà đã được chữa khỏi bệnh Covid. Vì phải 

nhập viện nên mẹ tôi không thể tiếp tục uống trà thảo mộc được. Tuy nhiên, chỉ cần dùng nó 

trong ba ngày, sự phát triển của bệnh đã được dừng lại. 

Tôi khuyên bạn nên dùng trà thảo mộc trong trường hợp bị cảm cúm hoặc nhiễm siêu vi. 

Trân trọng 

Valérie Briday 
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Dịch Tiếng Việt: 

 

Philippe Michel 

11 rue de Marais 

 01120 La Boisse  

Nghề nghiệp: giáo viên 

 

Ngày 18 tháng 12, 2020 

 

Các triệu chứng của Covid bắt đầu đối với tôi vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 với tình trạng 

mệt mỏi và mệt mỏi kèm theo những cơn ho. 

 

Tôi bắt đầu dùng trà thảo mộc của Doctor Do vào thứ Bảy ngày 24.10 và điều này trong 6 

ngày sau đó. 

Các triệu chứng tăng lên vào Chủ nhật ngày 25 và thứ hai ngày 26 với những cơn đau nhức 

dữ dội kèm theo ho và mệt mỏi. Tôi thú nhận rằng tôi không có tâm trí để đo nhiệt độ của 

mình. Nhưng vào thứ Ba ngày 27, sau một đêm ngon giấc, các triệu chứng đã thuyên giảm 

phần lớn, vì vậy tôi có thể cùng con đi siêu thị, kiểm tra và mua sắm. Xét nghiệm PCR cho 

kết quả dương tính. 

 

Kể từ ngày hôm đó, tình trạng của tôi tiếp tục được cải thiện và đến thứ bảy ngày 31, cơn ho 

gần như biến mất. Vào Chủ nhật ngày 1 tháng 11, tôi cảm thấy đã sẵn sàng để trở lại làm việc 

vào ngày hôm sau. 

Loại trà thảo mộc này đã giúp tôi rất nhiều trong việc chống lại virus vào thời điểm bệnh đang 

ở đỉnh điểm bằng cách hỗ trợ và kích thích cơ thể tôi, nhưng cũng để phục hồi nhanh chóng 

sau đó. 

 

Tôi hy vọng thông điệp này sẽ khuyến khích bệnh nhân Covid, bằng cách trấn an họ, uống trà 

thảo mộc này để tự chữa bệnh. 

 

Philippe Michel 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

Dịch Tiếng Việt: 

 

Danielle Bougault-Desrarzens  

Tuổi 62 

275,  

Impasse Saint-Pierre  

01700 Beynost  

07.68.67.32.92 

 

Ngày 2 tháng 12, 2020  

A Monsieur le Docteur DO  

19 avenue de l'Europe  

69140 Rillieux  

 

 

Tôi, người ký tên dưới đây, bà Danielle Bougault-Desrarzens, xác nhận rằng tôi được hưởng 

lợi và uống loại trà do Bác sĩ DO đề xuất trong bối cảnh triệu chứng của covid-19. 

 

Kết quả dương tính vào ngày 23 tháng 10, 2020, đó là từ ngày 25 tháng 10 tôi đã uống trà 

thảo mộc đầu tiên, và điều này trong 6 ngày theo chỉ định của chỉ định sử dụng. 

 

Các triệu chứng là: sốt trong 2 ngày kèm theo đau nhức và ho. Rất nhanh chóng, thêm cái mệt 

mỏi và tiêu chảy. Sau lần uống thứ hai, tôi cảm thấy có sự cải thiện. Hạ sốt, hết đau nhức. 

Cơn ho có thể khỏi lâu hơn một chút và quá trình vận chuyển đường ruột trở lại mất vài ngày, 

nhưng cuối cùng tôi đã được hưởng lợi khá nhanh từ sự cải thiện tình trạng chung của mình. 

 

Xin hãy chấp nhận, bác sĩ DO, sự đảm bảo cho sự xem xét của tôi..? 

 

Danielle Bougault-Desrarzens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colette Bourgain. La Grole - 74150 Massingy bourgain.laurent10@gmail.com  

Le 08 Octobre 2020 Par ce présent courrier, je tiens à apporter mon témoignage sur l'efficacité de la 
tisane de Monsieur Do Trong Le. Le samedi 14 mars 2020, j'avais mal à la gorge depuis la veille mais, 

dans l'après-midi, j'ai ressenti un gros coup de fatigue, accompagné d'un mal de tête et d'une sensation 

de mal-être indéfinissable. Le soir, j'ai aussi eu le cœur qui s'emballait alors que j'étais allongée. J'ai 
pris du "doliprane" et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, j'avais toujours mal à la gorge, à 

la tête, et des vertiges. Par moments, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes ; je 

devais m'allonger et j’avais en plus de la température à 38,5°.Je suis allée voir un médecin de "SOS 

Médecins" à Annecy qui m'a dit que j'avais tous les symptômes du Covid, sans pouvoir affirmer quoi 
que ce soit puisque il n'y avait pas de tests à ce moment-là. Je suis rentrée chez moi avec des 

"doliprane". Le lundi, mon état de santé n'était toujours pas vaillant. Mon mari s'est rendu chez 

Monsieur Do Trong Le, qui lui a remis une tisane pour moi.J'ai pris cette tisane le lundi soir où j'étais 
allongée dans mon lit avec fièvre, maux de tête, des sensations de vertige et, toujours, des palpitations 

cardiaques élevées. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, de suite je me suis sentie beaucoup 

mieux. Je n'avais plus de fièvre, plus mal à la tête, plus de palpitations (qui ne sont jamais revenues 
depuis) mais surtout j'avais l'impression d'être sortie un épais brouillard. J'ai pris cette préparation 

pendant 3 jours et tout est rentré dans l'ordre.Je ne le remercierai jamais assez car je suis une personne 

à risque. J'ai 61 ans je souffre d’hypercholestérolémie familiale, j'ai du diabète et un peu de surpoids 

(toutes tes conditions requises pour attirer Monsieur le virus Covid). J'espère que mon témoignage 

servira à pouvoir rendre cette tisane accessible à tous. 

Colette Bourgain  

 

Dịch Tiếng Việt: 

Colette Bourgain. La Grole - 74150 Massingy bourgain.laurent10@gmail.com  

Ngày 08 tháng 10 năm 2020  

Bằng lá thư này, tôi xin được minh chứng về hiệu quả của thảo dược trà của ông Đỗ Trọng Lễ. Thứ 
bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020, tôi bị đau họng từ hôm trước, và đến chiều, tôi đột nhiên cảm thấy rất 

mệt mỏi, kèm theo đau đầu và cảm giác không thể xác định được là mọi thứ không ổn. Vào buổi tối, 

khi nằm xuống, tôi cũng cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Tôi uống một ít "doliprane" (paracetamol) và 
đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi vẫn bị đau họng, đau đầu và cảm thấy chóng mặt. Nhiều lúc, tôi tưởng mình 

sắp ngất xỉu; Tôi phải nằm xuống và nhiệt độ của tôi là 38.5 độ. 

Tôi đến gặp bác sĩ từ "SOS Médecins" (dịch vụ y tế khẩn cấp) ở Annecy, bác sĩ nói với tôi rằng tôi có 
tất cả các triệu chứng của Covid, mà không thể khẳng định điều gì vì không có xét nghiệm nào vào 

thời điểm đó. Tôi về nhà với "doliprane". Đến thứ Hai, sức khỏe của tôi vẫn không được tốt. Chồng tôi 

đến nhà ông Đỗ Trọng Lễ và lấy một ít trà thảo mộc cho tôi.Tôi đã uống trà thảo mộc này vào tối thứ 

Hai, khi tôi đang nằm trên giường với cơn sốt, nhức đầu, chóng mặt, và tim đập nhanh. Khi tôi thức 
dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Tôi không còn bị sốt nữa, cũng không bị đau 

đầu hay hồi hộp như trước nữa (chúng bất ngờ không tái phát nữa). Nổi bật nhất là cảm giác như vừa 

bước ra từ một màn sương mù dày đặc.Tôi đã sữ dụng trong 3 ngày và mọi thứ trở lại bình thường. 
Tôi sẽ không bao giờ có thể cảm ơn ông ấy đủ vì tôi là một người đang gặp rủi ro. Tôi năm nay 61 

tuổi, tôi bị ảnh hưởng bởi bệnh tăng cholesterol máu di truyền, bệnh tiểu đường và hơi thừa cân (tất cả 

những điều kiện dễ để thu hút loại Virus "Mr. Covid" này). Tôi hy vọng rằng lời khai của tôi sẽ được 

sử dụng để làm cho loại trà thảo mộc này có thể tiếp cận được với mọi người.  

Colette Bourgain 

 



Nadège HADID /Infirmière/ hadid42@gmail.com> 

Objet: témoignage pour traitement en phytothérapie orientale (tisane)  

22 décembre 2020 

Bonsoir docteur DO TRONG LE ,  

Je m’appelle madame HADID NADEGE EPOUSE GIRAUD et patiente de MADAME 

CHOVET kiné. Je travaille en milieu hospitalier et j’ai contracté le covid avec les symptômes 

suivants :  

Grande fatigue, pas d’odorat, pas de goût, grosse fièvre et forte toux avec gêne respiratoire. 

J’ai pris la tisane en suivant le protocole, 24h après, ma toux a fortement diminuée et 3 jours 

après la gêne respiratoire a disparue. Au bout de 10 jours moins de fatigue, le goût et l’odorat 

sont reve’onus progressivement. J’ai repris mon travail au bout de 3 semaines.  

Je vous informe que mes parents ont pris également ce traitement en prévention. Je le 

recommande à mes amis aussi.  

En vous remerciant chaleureusement.  

Madame HADID  

 

Dich Tiếng Viêt: 

Nadège HADID /Nữ Y tá / hadid42@gmail.com> 

Ngày 22 tháng 12, 2020   

Chào buổi tối bác sĩ ĐỖ TRỌNG LỄ, 

Tôi là bà NADEGE HADID GIRAUD, một bệnh nhân của MADAME CHOVET, nhà vật lý 

trị liệu. 

Tôi làm việc trong một bệnh viện và tôi đã mắc bệnh Covid với các triệu chứng sau: rất mệt 

mỏi, không có khứu giác, vị giác, sốt cao và ho nhiều kèm theo khó chịu về đường hô hấp. 

Tôi đã uống trà thảo mộc theo giao thức được chỉ định. 24 giờ sau, cơn ho của tôi giảm đáng 

kể và sau 3 ngày, chứng khó chịu về đường hô hấp biến mất. Sau 10 ngày, tôi cảm thấy đỡ 

mệt mỏi hơn rất nhiều, khứu giác và vị giác cũng dần trở lại. Tôi đã trở lại làm việc sau 3 

tuần.. 

Tôi muốn nói rằng bố mẹ tôi cũng dùng trà thảo mộc nầy để  phòng ngừa. 

Tôi cũng giới thiệu nó cho bạn bè của tôi. 

Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích nồng nhiệt của tôi. 

Bà HADID 

 

mailto:hadid42@gmail.com


Virginie Jouvray, née le 01/01/1970 à Lyon / Formatrice / virginie@jouvray.com - 

 
Premiers symptômes Covid le 23 mars 2021 : Fièvre (< 38,5°), peau douloureuse, fatigue intense, 

courbatures1er test PCR passé le 23 mars 2021 : Négatif 

 

Tisane samedi 27 mars Symptômes très atténués :Fièvre légère, absence de courbatures, fatigue moins 

intense, peau sensible.  

Tisane dimanche 28 mars :Absence de fièvre, fatigue légère, peau encore un peu sensible 

Tisane lundi 29 mars :Absence de symptôme. 

Second test PCR pour certificat le 30 mars 2021 : positif. 

Durée du traitement 6 jours jusqu’à rétablissement 

Avec tous mes remerciements, 

Virginie Jouvray  

 

Dịch Tiếng Việt: 

Virginie Jouvray, sinh ngày 01/01/1970 tại Lyon / Người hướng dẫn khóa học / 

virginie@jouvray.com 

Các triệu chứng đầu tiên Covid vào ngày 23 tháng 3 năm 2021: Sốt (<38,5 °), cảm giác đau 

trên da, mệt mỏi dữ dội, đau nhức cơ 

Xét nghiệm PCR đầu tiên vào ngày 23 tháng 3. Âm tính 

Tôi đã uống trà thảo mộc vào thứ bảy ngày 27 tháng 3: theo sau là giảm nhiều triệu chứng (sốt 

nhẹ, không còn đau cơ, da vẫn nhạy cảm) 

Trà thảo mộc chủ nhật ngày 28 tháng 3: Không còn sốt, tôi hơi mệt mỏi, với làn da của tôi vẫn 

còn hơi nhạy cảm) Trà thảo mộc ngày thứ hai ngày 29 tháng 3: Không còn triệu chứng. 

Xét nghiệm PCR thứ hai để có giấy chứng nhận vào ngày 30 tháng 3: dương tính 

Điều trị kéo dài 6 ngày cho đến khi hồi phục 

Cảm ơn rất nhiều,  

Virginie Jouvray 

 

 

 

 



Laure Favier   .  1, rue RICHAN  69004 LYON.  0687335824 / Psychologue clinicienne 

A Mr DO Trong Le - 19, Avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 

Le 30 janvier 2021, j’ai commencé à avoir une sorte de fièvre de 39,5 avec un intense état de fatigue et 

de fortes courbatures. Une gêne respiratoire est installée le 31 janvier. / Le 1er. février, un test PCR 

diagnostiquait le Covid en positif. La fièvre restait persistante, toujours à  39,5 avec des courbatures 
très intenses, une immense fatigue et de fortes nausées. / Le 2 février, de forts vomissements et 

diarrhées en commencé. J’ai pris ce jour une première prise de la tisane prescrite par Mr Do. J’;ai 

immédiatement ressenti un regain d énergie et un début de baisse de la fièvre. / Le 3 février, les 

vomissements et diarrhée restaient encore bien virulents mais la deuxième prise de la tisane a fait 
baisser la fièvre et, à nouveau, la sensation d’un regain d énergie s’est manifestée. / Le 4 février, la 

fièvre était complètement estompée. La troisième prise de la tisane a stoppé les vomissements et la 

diarrhée. Les courbatures se sont un peu estompées. Il restait encore la gêne respiratoire. / Le 5 février, 
quatrième prise de la tisane. J´ai ressenti vainement un regain d énergie encore plus fort et durable 

cette fois. Seule la gêne respiratoire persistait. / Le 6 février, cinquième prise de la tisane. L’énergie 

était revenue et plus de gène respiratoire. / Le 7 février, dernière prise de la tisane. L´énergie était de 

retour sans plus ni fièvre, ni courbature, ni diarrhée, ni gêne respiratoire. 

Je tiens à remercier profondément Mr Do qui m’a permis de traverser cette maladie du Covid avec très 

rapidement une profonde et nette amélioration avec baisse de fièvre quasi  immédiate et une énergie 

ascendante d’emblée ressentie. 

Bien cordialement, 

A Lyon, le 8 février 2021 - Laure FAVIER - laurefavier@ymail.com  

 

Bản dịch tiếng viêt. 

Laure Favier / 1, rue Richan - 69004 Lyon  / 06 87 33 58 24  /Bác sĩ Tâm lý trị liệu. 

Mr DO Trong Le - 19, Avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, tôi bắt đầu bị sốt 39,5 kèm theo mệt mỏi và đau nhức cơ thể dữ 
dội.Khó khăn về hô hấp bắt đầu vào ngày 31 tháng 1. / Vào ngày 1 tháng 2, xét nghiệm PCR chẩn 

đoán Covid dương tính. Cơn sốt vẫn dai dẳng, vẫn ở mức 39,5 kèm theo đau nhức cơ thể rất dữ dội, 

mệt mỏi vô cùng và buồn nôn dữ dội. Vào ngày 2 tháng 2, bắt đầu nôn mửa mạnh và tiêu chảy. Hôm 
nay,tôi uống lần đầu tiên loại trà thảo mộc do Mr Do kê đơn. Tôi ngay lập tức cảm thấy tràn đầy 

nănglượng và bắt đầu hạ sốt.   Vào ngày 3 tháng 2, tình trạng nôn mửa và tiêu chảy vẫn rất nặng, 

nhưng lần uống thứ hai của trà thảo mộc đã hạ sốt và một lần nữa, cảm giác được tái tạo năng lượng tự 
xuất hiện. Đến ngày 4 tháng 2, cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống. Lần uống thứ ba của trà thảo mộc đã 

ngừng nôn mửa và tiêu chảy. Cơn đau đã giảm đi một chút. Vẫn còn cảm giác khó thở. Vào ngày 5 

tháng 2, uống trà thảo mộc lần thứ tư. Lần này tôi  cảm thấy một luồng năng lượng còn mạnh mẽ hơn 

và lâu dài hơn. Chỉ có sự khó chịu về đường hô hấp vẫn tồn tại. Vào ngày 6 tháng 2, uống trà thảo mộc 
lần thứ năm. Năng lượng đã trở lại và không còn khó chịu  về đường hô hấp. Vào ngày 7 tháng 2, lần 

cuối cùng uống trà thảo mộc. Năng lượng đã trở lại, không còn sốt, tê cứng, tiêu chảy hay khó thở. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mr Do, người đã cho tôi vượt qua căn bệnh Covid này với sự cải 

thiện rất nhanh và rõ ràng, hạ sốt gần như ngay lập tức và cảm thấy năng lượng đi lên ngay lập tức. 

Trân trọng, 

Lyon vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 - Laure FAVIER - laurefavier@ymail.com  

mailto:laurefavier@ymail.com
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MALFATTO Anne-Soline / 28, rue St Gervais - 69008 Lyon 

 Lyon, le7 février 2021 

J’ai eu les premiers symptômes du COVID 19 le dimanche 13 décembre 2020 au matin.  

Ils’agissait d’un fort mal de tête, le soir même j’ai perdu brutalement le goût et l’odorat. 

Suivie par M.DO depuis de longues années, j’avais de la tisane à disposition dans mon frigo 

en cas d’une éventuelle infection. J’ai donc dès le 13 décembre au soir pris une première dose 

de tisane. Le lundi 14 décembre 2020 milieu d’après-midi, le test antigénique était positif à la 

COVID 19. J’ai donc immédiatement repris de la tisane que j’ai poursuivie pendant 6 jours. 

J’ai fait un COVID simple : fatigue importante pendant 3 jours, fortes courbatures, maux de 

tête, perte goût et odorat. Je n’ai pas fait de fièvre, ni aucune toux, pas d’essoufflement ni 

d’atteinte pulmonaire, mon sommeil était réparateur. Dès le vendredi 18 décembre j’allais 

bien mieux, j’étais juste encore un peu fatiguée. J’ai commencé à récupérer le goût et l’odorat 

le 6 janvier et le 13 janvier j’avais récupéré la totalité de mon goût et mon odorat. 

Agée de 42 ans, j’étais considérée comme à risque du fait de mes antécédents médicaux. Je 

n’ai pas développé de forme grave du COVID 19 , je n’ai pas de séquelle du COVID 19. J’ai 

pris la tisane tous les jours dès l’apparition des symptômes et ce durant 6 jours. 

Anne-Soline MALFATTO 

 

Tiếng Việt: 

MALFATTO Anne-Soline / 28, rue St Gervais - 69008 Lyon 

Lyon, ngày 7 tháng 2 năm 2021 

Tôi có các triệu chứng đầu tiên của COVID 19 vào sáng Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 

2020. Đó là một cơn đau đầu dữ dội và cùng buổi tối hôm đó tôi đột nhiên mất vị giác và 

khứu giác. Là một bệnh nhân của M. Do trong nhiều năm, tôi đã có sẵn một ít trà thảo mộc 

trong tủ lạnh của mình để phòng trường hợp có thể bị nhiễm trùng. Vì vậy, tôi đã uống một 

liều trà thảo mộc đầu tiên vào tối ngày 13tháng 12.  

Vào thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020, giữa buổi chiều, xét nghiệm kháng nguyên dương 

tính với COVID 19. Vì vậy, tôi ngay lập tức uống lại trà thảo mộc và tiếp tục trong 6 ngày. . 

Tôi bị COVID đơn giản: mệt mỏi nghiêm trọng trong 3 ngày, đau nhức dữ dội, đau đầu, mất 

vị giác và khứu giác. Tôi không sốt, không ho, không khó thở hay tổn thương phổi, tôi ngủ rất 

yên giấc. Đến thứ sáu, ngày 18 tháng 12, tôi đã khá hơn nhiều, tôi chỉ hơi mệt. Tôi bắt đầu 

phục’  hồi vị giác và khứu giác của mình vào ngày 6 tháng 1 và đến ngày 13 tháng 1 tôi đã hồi 

phục hoàn toàn vị giác và khứu giác.- 

Tôi 42 tuổi và được coi là có nguy cơ vì tiền sử bệnh của tôi. 

Tôi không phát triển một dạng COVID 19 nghiêm trọng, tôi không có bất kỳ di chứng nào của 

COVID 

19. Tôi đã uống trà mỗi ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng trong 6 ngày. 

MALFATTO Anne-Soline 



A l’attention de Dr DO Trong Le :  

Monsieur,Je vous écris pour vous faire un retour par rapport à la tisane que vous avez confié à ma 
mère, Nicole CHRISTIANNE, qui me l'a ensuite remise pour traiter les symptômes du COVID. J'ai 

constaté les premiers symptômes le 4 avril avec frissons, courbatures, maux de tête et fatigue intense. 

Je suis testée positive le 6 avril avec perte progressive du goût et de l'odorat et maux de tête en 
permanence. J'ai commencé à prendre votre tisane le 8 avril et celle-ci s'est montrée remarquablement 

efficace. Dès le lendemain, je constate des maux de tête moins importants, et je perçois de nouveau 

quelques odeurs. Tout au long des six jours, mon état s'améliore, la fatigue diminue nettement, et le 

goût et l'odorat finissent par revenir complètement, ce qui est un grand soulagement. En tant 
qu'infirmière, je rêverais d'un établissement où nous pourrions soigner les patients avec cette tisane. Je 

conseillerais celle-ci sans hésitation.  

En vous remerciant, 

Maud CHRISTIANNE/ Infirmière// (maud.christianne@gmail.com)  

 

Dịch Tiếng Việt: 

Gửi TS ĐỖ Trọng Lễ: 

Xin chào ngài, 

Tôi viết thư này để cung cấp cho bạn phản hồi về loại trà thảo mộc mà bạn đã tặng cho mẹ tôi, 

Nicole CHRISTIANNE, người sau đó đã đưa nó cho tôi để điều trị các triệu chứng của 

COVID. Tôi nhận thấy các triệu chứng đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 với cảm giác ớn lạnh, đau 

nhức, nhức đầu và mệt mỏi dữ dội. Tôi đã được xét nghiệm Covid- dương tính vào ngày 6 

tháng 4 với tình trạng mất vị giác và khứu giác liên tục và đau đầu liên tục. Tôi bắt đầu uống 

trà thảo mộc của bạn vào ngày 8 tháng 4 và nó đã được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt. 

Ngay ngày hôm sau, tôi nhận thấy ít đau đầu hơn và tôi có thể cảm nhận được một số mùi trở 

lại. Trong sáu ngày, tình trạng của tôi được cải thiện, mệt mỏi của tôi giảm đáng kể, và vị giác 

và khứu giác của tôi trở lại hoàn toàn, đó là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời. Là một y tá, tôi mơ về 

một tổ chức nơi chúng tôi có thể điều trị bệnh nhân bằng loại trà thảo mộc này. Tôi có thể giới 

thiệu nó mà không do dự. 

Cám ơn bạn, 

Maud CHRISTIANNE / Nữ Y tá / (maud.christianne@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formula PAT-6 by Dr DO Trong Lê 

 

 

Radix Rehmanniae Praeparatae - 熟地 黄- Shu Di Huang-Thục Địa Hoàng / 80 gr. 

Rhizoma Dioscoreae - 准山- Shan Yao - Hoài Sơn / 24 gr. 

Radix Ophiopogonis - 麥門冬 - Mai Men Dong - Mạch Môn Đông / 24 gr. 

Poria Cocos -伏苓- Fu Ling - Phục Linh / 12 gr.  

Radix Angelicae Sinensis - 當歸 - Dang Gui - Đương Quy / 12 gr. 

Radix Achyranthis bidentatae - 淮牛膝 - Huai Niui Xi - Hoài Ngưu Tất / 12 gr. 

 Ramulus Cinnamomi - 桂 枝 - Gui Zhi - Quế Chi / 12 gr. 

Radix Codonopsis - 党 参 - Dang Shen - Đãng Sâm / 12 gr.  

Colla Corii Asini - 阿胶 - E Jiao- A Giao / 12 gr. 

Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 白朮 - Bai Zhu- Bạch Trực / 12 gr. 

Fructus Lycii chinense - 枸 杞 子 - Gou Qi Zi - Câu Kỹ tử / 12gr  

Pericarpium Citri reticulatae - 陈皮- Chen Pi - Trần Bì / 8 gr. 

Rhizoma Zingiberis - 乾 薑 - Gan Jiang - Gừng Khô / 8 gr. 

Radix Bupleuri - 柴胡- Chai Hu - Sái Hồ / 8 gr. 

Rhizoma Acori graminei - 石菖蒲 - Shi Chang Pu - Thạch Xương Bồ / 5 gr. 

Semen Sinapis albae - 白芥子- Bai Jie Zi - Bạch Giới Tử / 5 gr. 

Fructus Schisandrae - 五味子- Wu Wei Zi - Ngủ Vị Tử / 6 gr. 

Radix Glycyrrhizae Praeparatae - 炙甘草- Zhi Gan Cao - Chích Cam Thảo / 6 gr. 

Radix Asteris Tatarici - 紫菀 - Zi Wan - Tự Uyển / 4 gr. 

Radix Platycodi - 桔梗 - Jie Geng - Cát Cánh / 4gr. 

Cortex Radicis Mori Albae - 桑白皮- Sang Bai Pi - Tang Bạch Bì / 4 gr. 

Schizonepeta Tenuifolia - 荆芥 - Jī ng Jiè - Kinh Giới  / 4 gr.  
 
Tất cả các vị thuốc này được xay nhỏ và tán thành bột mịn (không phải bột cô đặc). Một đợt điều trị 

thông thường kéo dài 6 ngày, uống 10 gr / ngày dưới dạng trà thảo mộc uống nóng. 

 Thuốc sắc này  có thể dùng thuốc bột cô đặc (CP concentrated powder)- thường thấy ở phương Tây 

hay Trung hoa), liều dùng hàng ngày là 8gr. (CP / ngày) Cách nấu cũng như vậy. 

Cách nấu trà thảo mộc): 10 gr bột (tương đương 2 muỗng cà phê) + 5 gr gừng tươi cắt lát mỏng + 220 
phân khối nước,tương đương 2 ly uống cà phê + 2 thìa cà phê mật ong * + 1 thìa cà phê nước cốt 

chanh. Đun sôi tất cả các nguyên liệu trong 5 phút. Lọc bằng rây và uống  hết một lần khi còn nóng. * 

Nếu không có mật ong, người ta có thể dùng đường để thay thế 

Công thức trà thảo mộc này có hiệu quả có  cho bệnh cúm theo mùa, cảm lạnh và đau cổ họng. Trẻ em 

có thể uống được (chia số lượng theo cân nặng / so với người lớn là 70 kg).  

Bản quyền: Dr DO Trong Le 
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