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Nói đến phụ nữ Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến đức hy sinh. Sau 

khi lấy chồng, phụ nữ thường cho rằng để giữ ngôi nhà luôn ấm thì sự hy sinh 

của người vợ là điều quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó mà trong đời sống gia đình 

Việt Nam hiện nay, người phụ nữ vẫn phải cam chịu hy sinh. 

Có những người phải hy sinh để dung hòa với tính cách gia trưởng của 

chồng, cũng có những người mải mê chăm sóc cho chồng con mà quên bản thân 

mình. Bởi vậy, hầu hết chị em sau sinh đều không hài lòng với nhan sắc, sức 

khỏe, sự nghiệp của mình. Họ cho rằng người đàn ông sẽ trân trọng sự hy sinh 

đó, nhưng sự thật có phải như vậy không? 

Các chuyên gia nói gì? 

Khi được hỏi về đức hy sinh của người phụ nữ, chuyên gia tâm lý Đinh 

Đoàn thể hiện quan điểm trong một chương trình trên truyền hình TodayTV: 

“Nếu trong trường hợp hai vợ chồng cãi nhau nảy lửa, người phụ nữ nhịn đi để 

cho cơm lành canh ngọt thì sự hy sinh này rất đáng giá. Nhưng nếu như người 

phụ nữ không đầu tư gì cho mình mà chỉ đầu tư, chăm sóc cho chồng con, bỏ 

mặc mình cứ xấu đi, già đi theo năm tháng thì sự hy sinh đó là không cần thiết, 

không hợp lý. Vì giữa lý trí và cảm xúc có sự khác nhau. Người đàn ông vẫn 

luôn ghi nhận sự hy sinh của vợ mình, nhưng đó chỉ là sự ghi nhận ở trong tâm 

mà thôi. Người vợ ở nhà chịu thương chịu khó, nấu những bữa cơm dẻo canh 

ngọt thì các ông chồng cũng quý lắm, thương lắm nhưng ra đường, họ lại được 

gặp những người phụ nữ tươi trẻ hơn, hấp dẫn hơn, tự nhiên họ sẽ rung động. 

Họ vẫn yêu quý, trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao sự hy sinh của vợ nhưng lại 

không thể cưỡng lại được trước cái đẹp. Do đó, phụ nữ đừng nghĩ rằng lấy 

chồng rồi thì không cần làm đẹp, không cần chiều chồng nữa!”. 

Còn trong chương trình “Chuyện của nàng” phát sóng trên THVL1, 

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn đã chia sẻ: “Trong cuộc sống, hy sinh rất cần thiết 

nhưng đừng bao giờ quên vẫn phải không ngừng thương yêu bản thân, chăm sóc 

tới hình thức của mình và không bao giờ được quyền tuyệt đối hóa để nghĩ rằng 

nếu hy sinh hết mình cho gia đình có nghĩa là người đàn ông sẽ nhận ra được 

điều đó. Bởi thực tế cuộc sống cũng đã khẳng định: Ai cũng có thể bị lôi kéo 

bởi cái mới, ai cũng có thể bị lôi kéo bởi cái đẹp, bởi sự hấp dẫn và nếu chị em 

quên bẵng đi những điều đó thì chắc chắn một kết cục không như mong đợi sẽ 

có nguy cơ nảy sinh”. 

 



Như vậy, các chuyên gia đều khuyên chị em nên phân biệt giữa sự nhường 

nhịn để dung hòa mối quan hệ trong gia đình và sự hy sinh mù quáng. Là phụ 

nữ, chị em nên quan tâm đến bản thân và luôn làm đẹp, làm mới bản thân để 

luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời. Hơn nữa, không phải đã lấy chồng là không cần 

quan tâm đến đời sống tình dục bởi theo thống kê, có tới 90% nguyên nhân của 

các cuộc ly hôn là do không hòa hợp trong đời sống gối chăn. 

Làm sao để luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời? 

Thực tế là phụ nữ nào cũng muốn mình trẻ, đẹp, nhưng để đẹp mãi với thời 

gian không phải chuyện dễ dàng. Chưa kể trong cuộc sống thường ngày, chị em 

chẳng những phải lo việc nhà, chăm chồng, chăm con mà vẫn phải tới cơ quan 

làm việc ngày 8 tiếng nên nhiều người không có đủ thời gian để thực hiện các 

biện pháp chăm sóc sắc đẹp phức tạp như đắp mặt nạ, dưỡng da hay đi spa. 

Chưa kể không phải ai cũng dám bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để duy trì 

kết quả làm đẹp ấy. 

Có một cách đơn giản các chuyên gia khuyên chị em hãy quan tâm đến vẻ 

đẹp từ bên trong, đó là quan tâm đến nội tiết tố nữ do buồng trứng tiết ra. Đây 

chính là cội nguồn của sắc đẹp, sức khỏe của phụ nữ. Gần đây, các nhà khoa 

học đã khẳng định rằng sự suy giảm nội tiết tố nữ là nguyên nhân gốc rễ của sự 

lão hóa, khiến làn da xuống sắc, tóc khô, xơ, rụng, bốc hoả, đau đầu, mất ngủ, 

loãng xương, đời sống vợ chồng kém mặn nồng… Chỉ cần quan tâm bổ sung 

nội tiết tố nữ là có thể cải thiện được toàn bộ sự “xuống cấp” ấy, không những 

giúp chị em tươi trẻ, khỏe mạnh một cách bền vững mà cách này còn rất đơn 

giản, tiết kiệm. 

Ở các nước phương Tây, phụ nữ từ lâu đã biết cách bổ sung nội tiết tố nữ 

nên rất tươi trẻ, khỏe mạnh, viên mãn. Tại Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm bổ 

sung nội tiết tố nữ ngoại nhập nhưng chi phí cao và chưa chắc đã phù hợp với 

cơ địa người Việt. 

Các nhà khoa học đã phát hiện tại Việt Nam có một nguồn thảo dược rất 

dồi dào trong tự nhiên, giúp bù đắp lượng nội tiết tố nữ thiếu hụt và hoàn toàn 

không có tác dụng phụ, đó là mầm hạt đậu nành. Hạt đậu nành bình thường 

không chứa nhiều nội tiết tố nữ thảo dược, nhưng khi nảy mầm được ví như cơ 

thể người thiếu nữ “mới dậy thì”, chứa hàm lượng cao chất Isoflavone, được gọi 

là nội tiết tố nữ thảo dược. 

Sử dụng sản phẩm chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành kết hợp với nhân 

sâm, lô hội, Collagen từ cá biển sâu và Vitamin E thiên nhiên là giải pháp an 

toàn, hiệu quả giúp chị em luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời. 
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