Top 18 Thuốc Cường Dương tốt
nhất hiện nay được đông đảo
người dùng
[Chia sẻ] +18 loại Thuốc cường dương tốt nhất. Thuốc cường dương
là sản phẩm cải thiện sinh lý cũng như là công cụ hỗ trợ đắc lực cho
nam giới trong vấn đề quan hệ tình dục.
Để phát hiện ra những loại thuốc cường dương hiệu quả nhất hiện nay thì bài
viết Bên dưới sẽ giới thiệu đưa quý bạn đọc 18+ loại thuốc cường dương
hàng đầu 2022 mang tới hiệu quả tức thì.

Top 18+ Thuốc cường dương của Nhật Thái Lan
được nam giới lựa chọn
Thuốc cường dương là gì?
thuốc cường dương là loại thuốc giúp cho dương vật của nam giới được
cương cứng cũng như kéo dài thời gian quan hệ. Bên cạnh kéo dài thời gian
cương, thuốc còn giúp cải thiện về chứng bệnh rối loạn cương dương cho
những quý ông.
Thuốc cường dương là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cánh mày râu nhằm cải
thiện chức năng sinh lý

Thuốc cường dương Ngựa Thái 7000mg
Thuốc cường dương Ngựa Thái là loại thuốc giúp điều trị rối loạn cương
dương được những chuyên gia Thái Lan bào chế từ những loại dược liệu an
toàn với sk.

Hiện nay, phía trên thị trường đang lưu hành 2 loại thuốc cường dương Ngựa
thái với hai hàm lượng 7000mg và 9800mg.

Thành phần:
•

•

•
•
•

Nhung hươu (sừng của con hươu đực): các thành phần của Nhung
Hươu gồm có các acid amin, nguyên tố vi lượng, hoạt chất
Chondroitin, Pantocrine cũng như Acid uricgiu1p tăng cường chức
năng sinh lý của cơ thể.
Nhân sâm Hàn Quốc: Có tác dụng đưa máu đến cậu bé đưa người bị
chứng rối loạn cương dương và tạo được cảm giác hưng phấn ở nam
giới.
Dược liệu bạch chỉ: chữa rối loạn cương dương cũng như kích thích
trung khu thần linh nhằm khiến cho tăng khả năng cương dương.
Đông trùng hạ thảo.
Quả của cây sơn tra.

Công dụng:
•

Thuốc cường dương Ngựa thái 7000mg trị hiện tượng bệnh yếu
sinh lý, tăng cường sự ham muốn cũng như khoái cảm trong tình

•
•
•

dục. Rất nhiều người dung phản ánh tác dụng thuốc rất lớn, có nguy
cơ khiến nam giới quan hệ liên tiếp 30 phút.
Giúp cậu bé cương cứng 1 phương án kịp thời đảm bảo an toàn và
duy trì được khả năng cương cứng trong quy trình quan hệ.
Tăng kích thích cậu bé và kéo dài thời gian quan hệ, chủ động kiềm
chế xuất tinh sớm.
Giúp tăng cường thể lực, độ dẻo dai cũng như sức bền bỉ dẫn nam
giới.

✔ Giá thuốc cương dương Ngựa Thái:
➤ Mua 1 Hộp Ngựa Thái giá: 300.000vnđ.
➤ Mua 2 Hộp Ngựa Thái giá: 550.000vnđ.
➤ Mua 3 Hộp Ngựa Thái giá: 700.000vnđ.

HOẶC:

CHAT ZALO
hay Gọi Số: 0586.187.693
Hướng dẫn sử dụng:
•
•

Đối với lần trước nhất dùng, chỉ nên dùng dụng khoảng ½-1 viên
thuốc cũng như uống 30 – 45 phút trước lúc quan hệ.
Khi sử dụng có thể nhai nát viên thuốc để có tác dụng nhanh cũng
như nên uống cùng với 1 cốc nước.

•

Trong số lần quan hệ tiếp theo có thể dùng liều khá nhiều hơn tùy
thuộc vô nhu cầu.

Ngày nay trên rất nhiều đơn vị hám lợi đã bán thuốc cường dương ngựa thái
lởm, kéo chất lượng khiến cho niềm tin khách hàng giảm sút. Bởi vậy hãy đã
tìm kiếm và chứng thực sản phẩm mua Bên dưới là sản phẩm cơ bản hãng
hiện tại, thuốc cường dương được sản xuất tại 3 dạng chủ yếu:
•

•

•

Thuốc uống: Có tác dụng hỗ trợ tinh thần của người sử dụng trở nên
phấn chấn và sung mãn hơn. Đây là thuốc được khá nhiều người sử
dụng bởi nó làm tăng cường khả năng ham muốn khiến cho nam
giới cảm thấy đầy tự tin hơn trong chuyện quan hệ.
Thuốc bôi: Đây là loại thuốc bôi trực tiếp vào dương vật, khi đầu
dương vật của bạn sẽ cảm thấy tê nhẹ rồi trở nên cương cứng
nhanh. Sử dụng sau một thời gian dài cũng có thể khiến cho dương
vật tăng dần.
Thuốc xịt trực tiếp: ban đầu khi xịt trực tiếp vào dương vật sẽ khiến
dương vật có cảm giác hơi tê và sau đấy dương vật sẽ lập tức cương
cứng nhanh.

Lưu ý rằng, thuốc cường dương không phải là thuốc kích dục, bởi 2 sản
phẩm này có tác dụng hoàn toàn không giống nhau. Thuốc kích dục phổ biến
là làm kích thích sự ham muốn trong lúc đấy thuốc cường dương có tác dụng
để bộ phận sinh dục được cương lâu hơn cũng như giúp kéo dài cuộc yêu.

Uống thuốc cường dương có dẫn tới hại?
theo các chuyên gia cho rằng, thuốc cường dương có tác dụng kích thích cơ
thể sản xuất ra nội chảy tố nhằm đưa lượng máu tới dương vật hỗ trợ tạo
cảm giác ham muốn. Mặc dù vậy, trường hợp bạn sử dụng không đúng liều
lượng hoặc không theo sự hướng dẫn của chuyên gia sẽ khiến cho bạn luôn
đối mặt với nhiều khả năng, hơn thế nữa là tử vong.
Trước khi mua và sử dụng sản phẩm cường dương, bạn cũng nên chú ý
những điều sau trước lúc sử dụng:
•

trước nhất là phải luôn quan trọng đến tiền sử dị ứng của mình.

•

•

Thuốc có tác dụng khiến co giãn mạch máu để đưa máu về cậu nhỏ,
vì vậy những ai mắc đau tim không hãy dùng bởi có thể gây thiếu
máu hay mạch máu bị vỡ dẫn đến khả năng đột quỵ.
sử dụng đúng thuốc, đúng loại cũng như ngăn chặn mua sai loại dẫn
tới cậu nhỏ bị kích ứng cũng như sẽ có nguy cơ hệ quả đến ss.

15 thuốc cường dương hiệu quả nhất 2021 – hiệu
quả tức thì
ngày nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc cường dương có công
dụng không giống nhau và bạn vẫn đang băn khoăn không biết hãy chọn
mua loại nào. Sau đây, bài viết sẽ giới thiệu tới bạn 18 loại thuốc cường
dương hiệu quả nhất năm 2022 cũng như mang tới thành công tức thì mà
bạn có thể tham khảo sau đây:

một. TPCN Formula For Men
Formula For Men là biện pháp hiệu quả giúp người con trai đánh tan những
biểu hiện yếu sinh lý, tăng cảm hứng tình dục cũng như thêm mua thuốc
tăng cường sinh lý nam ở đâu testosterone từ bên trong khiến cho quý
ông cần sung mãn, quá lớn khỏe.
THÀNH PHẦN

Với thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, Formula For Men
không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, cải thiện
cuộc sống tình dục mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một số thành phần kể
đến trong sản phẩm bao gồm:
•
•
•

•

Dâm dương hoắc: chữa giảm ham muốn, rối loạn cương dương cũng
như kéo dài thời gian xuất tinh.
Nhân Sâm: phòng ngừa xuất tinh nhanh chóng, tăng ham muốn
tình dục.
Maca: Là một thảo dược nổi tiếng điều trị yếu sinh lý ở châu Âu. Tác
dụng trị rối loạn cương dương, tăng cường sk dẫn người mệt mỏi,
người mới ốm.
L-Arginine: Tăng sản sinh NO, khắc phục rối loạn cương dương tại
nam.

CÔNG DỤNG
Bằng công nghệ hiện đại, thảo dược chất lượng nhất về sinh lý nam. Formula
For Men làm cho tăng sản sinh Testoterone tự nhiên, giúp cân bằng nội chảy
và chữa trị kiến thức sinh lý nam giới, rõ ràng là:

•
•
•
•
•

Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, thể lực mang đến phái
mạnh sự dẻo dai, sung mãn từ bên trong.
điều trị tận gốc các nội dung sinh lý nam: Xuất tinh mau chóng, thời
gian quan hệ quá ngắn, cậu bé rất khó cương, di tinh, mộng tinh.
Tăng thời gian quan hệ lên 2-3 lần so với bình thường
hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ đỉnh nhiều, cảm giác thèm muốn để
đưa nàng lên đỉnh kịp thời.
Tăng cường lưu thông máu xuống cậu bé kịp thời giúp cậu bé cương
cứng, tăng kích thước

Sản phẩm là lương thực chức năng không phải tác dụng thay thế thuốc trị
bệnh
ƯU ĐIỂM Tpcn FORMULA FOR MEN
Hoàn toàn từ thảo dược
Thành phần sản phẩm chiết xuất từ thảo dược quý từ tự nhiên cho sinh lý
nam giới như Maca, Dâm dương hoắc, cây tráng dương, nhân sâm. Những
thành phần này lúc liên kết không các đem tới hiệu quả tuyệt vời mà còn
hoàn toàn lành tính, an toàn với người sử dụng.
Công nghệ sản xuất hiện đại
Sản phẩm sản xuất ở Mỹ vì tập đoàn Omana và được phê duyệt do cục quản
lý Dược Hoa Kỳ (FDA). Tất cả tinh túy từ thảo dược cường dương không chỉ
được duy trì trọn vẹn bên trên sản phẩm mà còn đảm bảo cơ thể hấp thu tốt
nhất, sản phẩm có tác dụng hàng đầu.
Kiểm nghiệm
các chuyên gia đã thống kê kết quả của 3445 người đã dùng Formula For
Men cho kết quả:
•
•

93.3% nam giới cảm nhìn thấy rạo rực lúc tiếp xúc với bạn gái sau
một ngày dùng sản phẩm.
92% con trai từ 30 – 45 tuổi quan hệ 6 ngày/tuần sau 14 ngày sử
dụng.

•

•

93% nam giới từ 27 – 50 tuổi xóa hết xuất tinh mau chóng, rối loạn
cương dương & liên tục thời gian quan hệ nạp 10-30 phút trở lên
sau một tháng sử dụng.
99% người sử dụng không có tác dụng phụ như đau đầu cũng như
ức chế thần kinh.

Báo chí Đài truyền hình VTC hai đã đưa tin: thuốc chống xuất tinh
sớm Formula For Men là lựa chọn tăng cường sinh lực, cấp cứu những kiến
thức sinh lý nam thành công, an toàn
chỉ dẫn dùng
•
•

một viên/sáng và một viên/tối.
Muốn tăng thời gian quan hệ ngay sử dụng 4v/lần khi 6h chiều.

Giá sản phẩm:
•
•

ngày nay sản phẩm được bán với giá niêm yết là 890.000 VND hộp
60 viên.
Kiên trì sử dụng 1 tháng sẽ nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, bạn sẽ có thể
tự cương cứng và liên tục thời gian quan hệ bổ sung khoảng 20-30
phút.

3. Thuốc cường dương Maxman
Thuốc cường dương Maxman giúp giúp sinh lý nam giới và được chiết xuất từ
100% thảo dược quý hiếm có trong tự nhiên bao gồm: Bạch tật lê, cọ yến
mạch, dâm dương hay, cây cọ lùn, cây mắt mèo, cây rễ vàng,…

Công dụng:
•
•
•

giúp trị rối loạn cương dương, chữa xuất tinh sớm hỗ trợ tốt hơn
thời gian quan hệ ở nam giới.
kéo dài thời gian xuất tinh tại nam giới từ 30 phút – 1 tiếng trong
mỗi cuộc yêu.
Sản sinh nhiều Testosterone hỗ trợ bổ thận tráng dương và tốt hơn
chức năng sinh lý.

hướng dẫn sử dụng:
•
•

Uống một lần 1 viên trước lúc quan hệ 15 phút.
Không cần sử dụng quá 1 viên trong vòng 24 giờ.

Giá bán phía trên thị trường: 300.000 đồng/hộp. Quý vị có thể tham khảo
nhà bán Maxman cơ bản hãng Sau đây.

4. Tem ngậm Sentrip

Tem ngậm Sentrip là sản phẩm điều trị rối loạn cương dương được sản xuất
ở Hàn Quốc mang đến các công dụng vượt trội đưa sinh lý đàn ông.
Thành phần:
•
•

Hoạt chất Tadalafil: giúp đưa lượng máu về dương vật khá nhiều
hơn, giúp dẫn cậu nhỏ hoạt động hiệu quả hơn.
Sentrip: hấp thu hoạt chất vô trong máu thông qua cơ quan niêm
mạc và tĩnh mạch dưới, thành công tối đa đạt được là 30 phút.

Công dụng:
•
•
•

kéo dài thời gian quan hệ từ 30 – 60 phút dựa sức đề kháng.
cải thiện kích thước cậu nhỏ, hỗ trợ gia tăng sự cương cứng để hoạt
động hiệu quả.
Tăng cường lượng máu lưu thông đến dương vật nhiều hơn.

chỉ dẫn sử dụng:
•

•

Ngậm một hay ½ tem ngậm dưới vòm lưỡi trước khi quan hệ 30
phút. Sau khi dùng tem ngậm không nên uống nước trong vòng 30
phút.
Sản phẩm mang thành công tối đa 36 giờ nên chỉ được sử dụng 1
tem/ ngày.

Giá bán bên trên thị trường: 120.000 đồng/ tem.

5. Viên ngậm Japane Tengsu
thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới Japan Tengsu được sản
xuất dưới dạng viên kẹo ngậm sinh lý, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý 1
cách tự nhiên và khiến cho nam giới cảm thấy tự tin hơn mỗi lúc lâm trận.
Thuốc được nghiên cứu do những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao
cũng như liên kết cùng với các nguyên liệu tự nhiên được sản xuất phía trên
dây chuyền tiên tiến tốt nhất thế giới.
Thành phần:

•

•

•

Ba kích: Có tác dụng bổ thận tráng dương, bộ phận sinh dục nam
thế nào là đẹp chữa trị thận hư, liệt dương, di tinh cũng như mộng
tinh.
Tang phiêu tiêu: Công dụng khỏe thận dương, bổ thận âm, chuyên
điều trị các chứng di tinh, tiểu rắt, người bị liệt dương, đau thắt
lưng,…
L-Tryptophan: Đây là loại axit amin hỗ trợ tổng hợp protein và
truyền đưa tín hiệu tới hệ thần kinh trung ương nhằm kích thích
chức năng sinh lý.

•

Dương dâm hoắc: Tăng cường hệ miễn dịch, kích thích nguy cơ ham
muốn.

•

khiến thực nam: cải thiện hiện tượng yếu sinh lý và tăng cường khả
năng ham muốn.
lớn quy bản: Đây là thành phần quý hiếm được khiến từ yếm rùa
phơi khô cực kỳ quý hiếm hỗ trợ bổ thận tráng dương, điều hòa lưu
thông máu và hỗ trợ nam tăng cường sinh khí.

•

Công dụng:

•
•
•
•
•

Thuốc được sản xuất đi theo dạng viên ngậm cần khi ngậm sẽ mang
tới tác dụng ngay tức thì, kích thích bản năng trỗi dậy.
Sản phẩm giúp tăng cường nội chảy tố cho nam giới và giúp cân
bằng nội chảy tố.
hỗ trợ tốt hơn được trường hợp yếu sinh lý, xuất tinh kịp thời, rối
loạn cương dương,…
giúp đưa lượng máu về dương vật hỗ trợ tăng cường cương dương
cũng như tốt hơn được thời gian yêu gấp 2 – 3 số lần bình thường.
hỗ trợ thanh lọc, giải độc cho cơ thể, làm chậm quy trình lão suy,
tăng cường độ bền bỉ cũng như kéo dài tuổi thọ.

biện pháp sử dụng:
•
•

Mỗi số lần sử dụng một viên, mỗi ngày ngậm từ 1 – 2 lần.
dùng đều đặn thường xuyên và kết hợp với chế độ ăn uống, luyện
tập thể thao để đạt hiểu quả tối ưu.

chú ý khi sử dụng:
•
•
•
•

Thuốc không dành đưa người chưa đủ 18 tuổi.
Sản phẩm khuyến cáo hãy sử dụng liên tiếp 3 tháng để tăng cường
sk cũng như sinh lực.
Không hãy sử dụng quá liều lượng có thể gây cương cứng lâu làm
tác động tới cuộc sống sinh hoạt.
Thuốc không sử dụng cho những người mắc cao huyết áp, căn bệnh
tim mạch, nhồi máu cơ tim.

Giá bán phía trên thị trường: 1.580.000 đồng/ hộp/12 viên. Tình trạng mua
ở website của nhà sản xuất bạn sẽ được giảm giá đến 50% chỉ còn 790.000
đồng/ hộp.

6. Thuốc cường dương Viagra 100mg
thuốc kích dục nam giá rẻ tphcm Viagra 100mg là loại thuốc cường
dương của Mỹ hỗ trợ chữa nội dung rối loạn cương dương tại nam giới. Ban
đầu thuốc chỉ có tác dụng để chữa những bệnh lý về tim mạch và bệnh lý
phổi tắc nghẽn, nhưng sau quá trình nghiên cứu thì xác định rằng sản phẩm
còn có tác dụng làm cho cương cứng cậu bé.

Thành phần:
•
•

Sildenafil citrate 100mg: hỗ trợ ức chế men PDE5, liên tục thời gian
cương cứng kể cả khi xuất tinh.
Tá dược khác vừa đủ 1 viên bao gồm: Canxi photphat dibasic khan,
magie stearate, natri croscarmellose, laactose,…

Công dụng:
•
•
•

dẫn lượng máu dồn về dương vật nhiều hơn giúp đưa dương vật
cương cứng lâu hơn và liên tục thời gian quan hệ .
giúp hỗ trợ chữa trị chứng rối loạn cương dương cũng như điều trị
những trường hợp bị liệt dương.
ngăn cản xuất tinh sớm cũng như chữa trị suy giảm chức năng tình
dục.

hướng dẫn sử dụng:

•
•
•

cần uống 1 viên trước khi quan hệ khoảng 30 – 1 giờ.
Thuốc sẽ có tác dụng trong 30 phút sau lúc uống cũng như sung
mãn nhất vô lúc một giờ sau lúc uống.
cần uống kèm với nước để thuốc nhanh rã và hấp thụ nhanh hơn.

chú ý khi sử dụng:
•
•

Không hãy sử dụng quá liều lượng trong một số lần uống ở có thể
khiến cho cậu bé cương lên cũng như khó có thể xuống được.
tình trạng cương quá lâu (trên 6 tiếng) sẽ khiến cậu bé cảm phát
hiện ra đau đớn, khi đấy bạn luôn đến bắt gặp bác sĩ ngay lập tức
để hút máu ra.

Giá bán bên trên thị trường: ngày nay thuốc được lưu hành theo 4 dạng
khác nhau như:

•

Thuốc Viagra 100mg hộp một vỉ 1 viên: 400.000 đồng.
Thuốc Viagra 100mg hộp 1 vỉ 4 viên: 1.200.000 đồng.
Thuốc Viagra 50mg hộp 1 vỉ 1 viên: 250.000 đồng.

•

Thuốc Viagra 50mg hộp 1 vỉ 4 viên: 750.000 đồng.

•
•

7. Thuốc xịt Stud 100
Có công dụng liên tục cuộc yêu, cải thiện chứng xuất tinh mau chóng. Giá
bán của thuốc xịt Stud 100 dao động phía trên dưới 350.000 VNĐ/chai.
Stud 100 là thuốc điều trị xuất tinh nhanh chóng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ,
được nhập khẩu trực tiếp vô Việt nam giới và được bán ở các nhà thuốc và
những cửa hàng khác.
Thuốc chữa trị xuất tinh sớm stud 100 ở dạng xịt, bao gồm nhiều thành
phần dẫn đến tê cậu bé, giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian xuất tinh
hiệu quả.
Về cơ chế hoạt động, Stud 100 và những dạng thuốc dẫn đến tê thường thì
sử dụng trong hoạt động thể dục thể thao.

Đặc điểm Stud 100 không gây nên nóng rát tuy nhiên chu kỳ ham muốn
của đàn ông đem lại thăng hoa cho cả hai nhờ vô cơ chế hậu quả kép: một.
Liên tục thời gian xuất tinh nam giới; hai. Co thắt âm đạo liên tiếp tạo cảm
hứng cho phái đẹp.
Giá Giá bán của thuốc xịt Stud 100 dao động bên trên dưới 350.000
VNĐ/chai. Quý khách chọn địa chỉ uy tín mua sản phẩm, hạn chế mua hàng
nhái mà tiền mất tật mang. Địa chỉ uy tín có thể kể tới đó là
trungtamthuoc.com.
Công dụng thuốc xịt stud 100
•
•
•
•
•

hỗ trợ quý ông điều khiển được toàn cuộc “yêu” của mình.
Không dẫn tới nóng ở phần đầu dương vật hãy không làm cho mất
đi cảm giác mặc dù vậy vẫn làm cho
Giảm độ nhạy cảm ở đầu cậu nhỏ, giúp liên tục thời quan quan hệ .
Tăng độ cương cứng lúc quan hệ
Kích thích bạn gái, đem lại cảm giác hứng thú dẫn cả 2

Lưu ý: Thuốc điều trị xuất tinh sớm stud 100 chỉ đem lại hiệu quả tức thì,
không phải tác dụng chữa bệnh xuất tinh sớm. Nam không nên lạm dụng
sản phẩm, thay vô đấy nên thực hành trị nhanh chóng nhất có thể. Khá
nhiều đã bắt gặp cần các tác dụng không ước muốn lúc lạm dụng xịt hạn chế
xuất tinh kịp thời trong thời gian khá dài. Chậm sự xuất tinh của nam giới,
đem lại sự thăng hoa cho cả hai khi “yêu”.
Thành phần thuốc xịt stud 100
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glycerin;
Lidocaine 9.6%;
Dimethicone;
Soy Lecithin;
Ceteareth – 20;
Fragrance;
Farnesol;
các hợp chất của Ethanol;
Nước tinh khiết.

8. Thuốc cường dương Majegra 100
thuốc trị xuất tinh sớm Majegra 100mg là sản phẩm được nhập khẩu từ
Ấn Độ, được những chuyên gia khuyến khích sử dụng với những đối tượng
gặp về thông tin cương cứng cũng như chức năng sinh lý của mình.

Thành phần:
•
•

Sildenafil citrate: giúp khiến cho giãn mạch máu nhằm đưa máu đến
cậu nhỏ hỗ trợ cậu bé trở hãy cương cứng hơn.
Tá dược vừa đủ một viên: hỗ trợ chữa trị rối loạn cương dương và
giảm ham muốn.

Công dụng:
•
•

Tăng kích thích dương vật cũng như giữ gìn nguy cơ cương cứng kể
cả khi đã xuất tinh.
Tăng lưu lượng máu cũng như đưa máu về cậu nhỏ hỗ trợ trở nên
lớn hơn, ngăn ngừa tình trạng xuất tinh mau chóng.

chỉ dẫn sử dụng:

•
•

vài lần đầu tiên lúc dùng, bạn cần uống thử nửa viên để theo dõi cơ
thể có mắc kích ứng với thành phần của thuốc hoặc không.
những số lần sau, thì có thể dùng một viên trước khi quan hệ
khoảng 30 – 60 phút.

Giá bán phía trên thị trường: bên trên dưới 250.000 đồng/ hộp.

9. TPCN cường dương Sói bạc
Thuốc cường dương Sói bạc có nguồn gốc xuất xứ tại Mông Cổ bởi công ty
Dinh Dưỡng Sinh Lực Mông sản xuất cũng như được Cục Đông Y Mông Cổ
cấp phép sản xuất. Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén và chiết xuất từ
những loại thảo dược bên trên tại vùng thảo nguyên để khiến thành phần
của thuốc.
Thành phần:
•
•
•
•

Ngũ vị tử: Có tác dụng chữa liệt dương, suy sút sinh lý, hỗ trợ bổ
thận tráng dương ở nam.
Dương sâm: Có tác dụng điều trị những bệnh như là đau lưng,
chóng mặt, mỏi vai gối,..
Cấu khổi từ: hỗ trợ chữa trị dương vật khó cương, hỗ trợ kéo dài
quá trình quan hệ .
những loại thảo dược khác: Hạt tơ hồng, ngẩu pín chó sói, ngẩu pín
rắn, ngẩu pín ngựa,…

Công dụng:
•

hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cũng như kéo dài
thời gian quan hệ tình dục.

•

giúp điều trị xuất tinh mau chóng, liệt dương cũng như giảm thiểu
được trường hợp stress sau khi xuất tinh.
nạp các khoáng chất thiết yếu hỗ trợ tăng cường sản xuất nội tiết tố
nhằm dẫn máu về tới cậu bé.
Tăng cường ham muốn tình dục.

•
•

giải pháp sử dụng:

•
•

Uống một viên duy nhất trước lúc quan hệ tình dục 30 phút tới 1
giờ.
Không cần dùng quá một viên bởi thuốc có tác dụng kéo dài trong
vòng 24 giờ.

Ngựa Thái có bán tại tiệm thuốc tây không ? Mấu chốt lúc sử dụng:
•
•
•
•

giảm thiểu sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá, cà
phê,…
thêm các loại lương thực tốt cho sinh lý như giá đỗ, thịt bò, thịt
dê,…
Tăng cường chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya, hạn chế áp
lực.
tập luyện thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày để nâng nhiều sức đề
kháng và tăng cường sức đề kháng.

Giá bán phía trên thị trường: 290.000 – 400.000 đồng/ hộp.

10. Thuốc cường dương Ấn Độ siloflam 50mg
Đây là loại thuốc được các đấng mày râu chọn lựa do hiệu quả cực kỳ lớn mà
nó mang lại. Thuốc được nhập khẩu từ Ấn Độ và được Bộ Y tế cấp phép lưu
hành bên trên toàn quốc.
Thành phần:
•
•

Sildenafil Citrate tương đương Sildenafil 50mg
Tá dược: vừa đủ một viên

hỗ trợ trị chứng rối loạn cương dương
Công dụng:
•
•

hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương tại nam.
hỗ trợ tăng kích thước cậu bé cũng như kéo dài thời gian quan hệ .

chỉ dẫn sử dụng:
•
•

Uống trước khi quan hệ khoảng 30 phút tới 4 giờ. Không hãy uống
quá 1 lần mỗi ngày.
Đối với người mắc tăng huyết áp bệnh mạch phổi quan hệ lần đầu
có mang thai không, uống 3 lần/ ngày, mỗi số lần uống 20mg.

mấu chốt lúc sử dụng:

•

•

ngăn cản chỉ định dẫn người mẫn cảm với thành phần thuốc, người
chưa đủ 18 tuổi chị em, người bệnh tim mạch, bệnh gan nghiêm
trọng, rối loạn võng mạc di truyền.
Chỉ dùng theo dự kê đơn của chuyên gia, ví như gặp tác dụng phụ
không mong muốn cần báo ngay với chuyên gia.

Giá bán phía trên thị trường: 165.000 – 230.000 đồng/hộp.
mua thuốc tăng cường sinh lý nam tại đâu ?

11. Rocket 1H
Rocket 1 giờ là loại thuốc được bào chế dưới dạng viên nang. Đây là loại
thuốc cường dương khá nổi tiếng tại Việt nam giới hầu hết ai cũng biết.
Thuốc hỗ trợ tốt hơn thời gian quan hệ cũng như được điều chế với 100%
thành phần thảo dược trong thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe.

Thành phần:

•
•
•

Bạch tật lê: Tăng khả năng cương cứng cậu bé cũng như tăng cường
sinh lý.
Bá bệnh: cải thiện được chất lượng tinh trùng và gia tăng nội chảy
tố nam.
Táo đỏ: Có chứa L-arginine hỗ trợ cải thiện cương dương cũng như
tăng cường sinh lý.

Công dụng:
•
•
•

tốt hơn nội tiết tố, hỗ trợ tăng ham muốn cũng như liên tục thời
gian quan hệ.
Tăng cường lưu lượng máu tới cậu nhỏ , kích thích khoái cảm hỗ trợ
cho dương vật cương cứng lâu hơn.
Bổ thận tráng dương, giúp điều trị rối loạn cương dương, hạn chế
xuất tinh sớm, cũng như tốt hơn số lượng tinh trùng.

hướng dẫn sử dụng:
sử dụng Rocket một giờ bằng giải pháp mỗi vài lần uống 1 viên và nên uống
trước lúc quan hệ từ 2 – 3 giờ để phát huy tối đa thành công.
chú ý khi sử dụng:
•

•

Mặc dù được đánh giá an toàn tuy nhiên hạn chế sử dụng quá liều
lượng do có thể gây những dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, nôn,
hạ huyết áp, hạ đường huyết.
giảm thiểu chỉ định với các người mẫn cảm với thành phần của
thuốc và người dưới 18 tuổi.

Giá bán phía trên thị trường:
•
•
•

Hộp 6 viên: 299.000 đồng.
Hộp 10 gói: 105.000 đồng.
Hộp 30 gói: 299.000 đồng.

12. Thuốc cường dương tức thì Adagrin

Đây là thuốc được bào chế dưới dạng viên nén bao phim khá thuận lợi dẫn
người dùng và được chuyên sử dụng để chữa trị chứng rối loạn cương dương
tại nam.
Thành phần:

•

Hoạt chất Sildenafil citrat
Ludipress
Kollidon CL
Magnesi Stearat

•

và một số tá dược vừa đủ

•
•
•

Công dụng:
•
•
•

làm giãn mạch máu, đưa lượng máu về cậu bé. Giảm thiểu hiện
tượng mất máu giúp giữ gìn hiện tượng cương lâu hơn.
Tăng cường sinh lý và ham muốn giúp kéo dài thời gian sinh hoạt
tình dục.
Sản phẩm hỗ trợ cho người mắc chứng liệt dương cũng như mãn
dục nam ở độ tuổi trung niên.

chỉ dẫn sử dụng:
•
•

sử dụng trước khi quan hệ khoảng 60 phút. Không được uống quá 1
viên trong vòng 24 giờ.
Thuốc đem lại hiệu quả tức thì do đó không hãy lạm dụng thuốc quá
nhiều.

chú ý lúc sử dụng:
•

•

Sản phẩm chỉ có thể mang lại hiệu quả lúc bạn đi khám cũng như
được chỉ định bởi chuyên gia chuyên khoa để được hướng dẫn giải
pháp sử dụng phù hợp với trường hợp.
không được được dùng thuốc 1 cách căn cứ tiện để hạn chế gây ra
hậu quả đáng tiếc.

Giá bán bên trên thị trường: 100.000 đồng/ hộp.

13. Sâm Alipas Platinum
Sâm Alipas Platinum là 1 phát minh mới của các nhà nghiên cứu tốt nhất ở
Hoa Kỳ nhằm dẫn tới 1 sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới mang
tới độ an toàn tuyệt đối và thành công tức thì cho người sử dụng.
Thành phần:
Thành phần được kết hợp từ tinh chất những loại thảo dược quý suy giảm
ham muốn ở nam giới như: Eurycoma Longifolia Extract, Tribulus 45%
Saponins, Horny Goat Weed, Ginkgo Biloba 24%, L-Arginine HCI,…
Công dụng:
•
•
•

Tăng cường sức khỏe sinh lý, khiến chậm quá trình mãn dục.
giúp chữa chứng rối loạn cương dương, cải thiện trường hợp vào
sinh, hiếm muộn, và giảm thiểu xuất tinh kịp thời.
Tăng cường chức năng gan, tốt hơn được hội chứng chuyển hóa và
làm cho giảm khả năng bệnh lý tim mạch, hỗ trợ điều hòa đường
huyết.

chỉ dẫn sử dụng:
•
•

•

Uống 1 viên mỗi ngày trước hoặc trong bữa ăn. Hay có thể uống
một viên đưa 2 lần trong ngày.
Đối với người bị bệnh mắc căn bệnh sinh lý mãn tính như thận, tim
mạch thì cần uống 2 lần 1 ngày, vô buổi sáng cũng như tối sau lúc
ăn.
sử dụng liên tục đi theo sự chỉ dẫn cũng như chỉ định để mang đến
thành quả tốt.

Giá bán trên thị trường: 720.000 đồng/hộp/30 viên.

14. Thuốc cường dương Menevit
Đây là thuốc dành cho đấng mày râu chẳng thể lên đỉnh, giúp bảo vệ và
tăng sản sinh tinh trùng cho người bị suy giảm lượng tinh binh.

Thành phần:
Mỗi một viên Menevit đều là khoáng chất chứa những thành phần như:
Vitamin E, C, Garlic oil, Selenium và kẽm.
Thuốc cường dương Menevit giúp bảo vệ và tăng sản sinh tinh trùng
Công dụng:
•

•

Gia tăng số lượng tinh trùng, tạo cơ hội thuận lợi để dẫn tinh trùng
tiến triển bình thường và khỏe mãnh liệt, hỗ trợ hạn chế được
trường hợp vô sinh hiếm muộn.
Kích thích sản sinh hàm lượng nội tiết tố giúp tăng cường ham
muốn, cậu bé cương cứng lâu giúp liên tục thời gian ân ái.

hướng dẫn sử dụng:
•
•

Đối với những người ước muốn có con nên uống mỗi ngày 1 viên
sau bữa ăn sáng 30 phút và kiên trì trong vòng 3 tháng.
Không hãy ăn những loại thức ăn độc hại, sử dụng các chất kích
thích trong quá trình sử dụng thuốc để phát huy được công dụng
thành công.

Giá bán bên trên thị trường:
•
•

1 hộp 30 viên: 520.000 đồng.
một hộp 90 viên: một.080.000 đồng.

15. Lương thực chức năng Mãnh Lực Khang
Mãnh Lực Khang là 1 trong những trợ thủ đắc lực đưa những quý ông trong
mọi cuộc chiến, do đây là TPCN được bào chế dưới dạng viên uống và những
thành phần bên trong dược chất đều là nguyên liệu từ thiên nhiên hỗ trợ cơ
thể tăng cường nội tiết tố cũng như rất an toàn cho cơ thể.

Thành phần:
•
•

•
•

•

•

Tinh chất nhân sâm: Có tác dụng làm cho tăng cường Testosterone
cũng như gia tăng trọng lượng tinh hoàn.
Đông trùng: hỗ trợ tốt hơn trị xuất tinh sớm trường hợp yếu sinh
lý cho cả nam giới và nữ giới, hỗ trợ bồi bổ sk, tăng cường sinh lực
và gìn giữ cuộc sống vợ chồng ngày một thăng hoa.
Ba kích tím: Có tác dụng điều trị liệt dương, mộng tinh, thận hư và
trợ dương bổ thận.
Nấm tỏa dương: Dược thảo có tác dụng bổ thận tráng dương, ích
tinh, hỗ trợ chữa yếu sinh lý, liệt dương, lãnh cảm, đau lưng, mỏi
gối,…
Bá bệnh: giúp tăng cường nội tiết tố ở nam giới, kích thích sự hưng
phấn song song nạp năng lượng hỗ trợ cơ thể vẫn khỏe mãnh liệt
sau quy trình yêu.
Dâm dương hoắc: Công dụng trị các bệnh liệt dương, di tinh, muộn
con, phong thấp, đau lưng mỏi gối,…

Mãnh Lực Khang là thức ăn chức năng – không có THUỐC
Công dụng:
•
•
•
•

Tăng nguy cơ năng ham muốn, kích thích khoái cảm tại con trai.
hỗ trợ dương vật trở cần cương cứng giữ gìn trạng thái lâu dài và
bền bỉ trong mọi cuộc yêu.
Có tác dụng bồi bổ sinh lực hỗ trợ bạn có thể kiềm chế cũng như
chủ động được thời gian xuất tinh.
hỗ trợ thời gian ân ái lên tới cả tiếng đồng hồ mà không mắc đau rát
cũng như bạn gái sẽ không cảm nhìn thấy chán nản.

hướng dẫn sử dụng:
•
•

1 ngày sử dụng 2 viên bao gồm 1 viên sáng cũng như 1 viên chiều.
khi muốn quan hệ thì uống khoảng 4 viên vô giai đoạn từ 5 – 6 giờ
tối.

mấu chốt khi sử dụng:
•
•
•

hạn chế sử dụng những chất kích thích như là rượu, bia,…
hãy ăn uống điều độ và hợp lý, giúp cơ thể bổ sung đủ dưỡng chất
thiết yếu.
Sản phẩm không dành cho người bệnh khá nhiều huyết áp.

Giá bán phía trên thị trường: 890.000 đồng/1 hộp/60 viên.

16. TPCN cường dương Kichmen Plus
Kichmen Plus là loại thuốc có tác dụng ngăn chặn xuất tinh sớm cũng như
tăng cường sức khỏe toàn diện và cương cứng cậu nhỏ đưa nam giới vì giáo
sư Trần Trọng Trí – Việt kiều Mỹ nghiên cứu cũng như đạt tiêu chuẩn khắt
khe của FDA Hoa Kỳ.
Thành phần:

•
•

•
•

Ngãi tằm đực: Có tác dụng bổ thận tráng dương , trị được các chứng
liệt dương và di tinh.
Lộc nhung: Có khả năng tăng thể trạng cho cơ thể, thành phần thảo
dược này còn giúp tăng cường s.khỏe cũng như nâng rất nhiều thể
lực.
Dâm dương hoắc: hỗ trợ hỗ trợ bổ thận, ích tinh, điều trị được
những bệnh lý xuất tinh sớm, đau lưng mỏi gối, di tinh,…
Nhục dung thung: Từ xa xưa, thuốc hỗ trợ chữa trị căn bệnh hiếm
muộn. Với vị ngọt cũng như tính ấm, thuốc còn có tác dụng bổ thận,
điều trị những căn bệnh liệt dương cũng như giảm thiểu xuất tinh
nhanh chóng ở nam giới.

•
•

Ngũ vị tử: Quả có vị chua giúp an thần, bổ thận tráng dương, giảm
stress sau lúc quan hệ .
L-Arginine: khiến kích thích tăng cường sản xuất nội chảy tố cho
nam.

Kichmen Plus là loại thuốc có tác dụng ngăn chặn xuất tinh sớm và tăng
cường sk
Công dụng:

•
•
•
•

cải thiện hiện tượng hiếm muộn, vô sinh tại nam giới.
Kích thích tăng khoái cảm cũng như ham muốn ở nam giới một biện
pháp mau chóng.
hỗ trợ dương vật được cương cứng lâu hơn và kiềm chế được hiện
tượng xuất tinh nhanh chóng.
Gia tăng lượng tinh trùng, lượng tinh binh trở nên khỏe hơn cũng
như tăng nguy cơ thụ thai cao.

chỉ dẫn sử dụng:
•
•

gìn giữ uống mỗi ngày hai số lần tương ứng với 2 viên gồm một viên
buổi sáng và 1 viên buổi chiều.
Trước lúc quan hệ, nên uống trước một giờ để tăng độ sung mãn.

mấu chốt lúc sử dụng:

•

hạn chế sử dụng các chất kích thích, tập thể thao để đạt thành công
tối đa.
Thuốc không sử dụng cho người mắc cao huyết áp.

•

nam giới chưa đủ 18 tuổi không cần sử dụng.

•

Giá bán phía trên thị trường: 790.000 đồng/hộp.

17. Sản phẩm tăng cường sinh lý Mãnh Lực Trường Xuân
Mãnh lực Trường xuân bào chế và phân phối độc quyền tại Trung tâm Thuốc
dân tộc – Đơn vị khám điều trị bệnh bằng YHCT hiệu quả nhất. Sản phẩm kế
thừa cũng như hoàn thiện từ rất nhiều bài thuốc bí truyền, hợp lại với nghiên
cứu cũng như công nghệ hiện đại từ đấy mang lại thành công tối ưu nhất.
Mãnh lực trường xuân – Sản phẩm độc quyền của Trung tâm Nghiên cứu
cũng như Ứng dụng Thuốc dân tộc
Mãnh lực Trường xuân kế thừa tinh hoa Y học cổ truyền từ các bài thuốc cổ
phương, đặc biệt là bài thuốc bí mật “thần dược sung sướng” của người Thái
đen bản địa vùng Tây Bắc.

Bài thuốc được xem là “bảo bối” của khá nhiều thế hệ người Thái đen. Nam
uống vào thì tráng kiện, khỏe khoắn, sức khỏe dẻo dai, sung mãn chốn
phòng the. Nữ giới uống vô thì nhuận sắc kéo dài tuổi xuân. Chắt lọc hàng
trăm cây thuốc của người bản địa, những bác sĩ dẫn vào Mãnh lực trường
xuân những thảo dược có dược tính lớn nhất.
Công dụng của Mãnh lực trường xuân
Ưu điểm:
yếu sinh lý là ra sao ? Thử nghiệm bên trên 500 nam giới yếu sinh lý sử
dụng Mãnh Lực Trường Xuân cho thành quả như là sau:
•
•
•

396 người (79,2%) lấy lại “phong độ” sau liệu pháp dưới 3 tháng.
85 người (17%) tốt hơn chức năng sinh lý sau phác đồ 5 tháng.
19 người (chiếm 3,8%) có phát triển chậm, bởi cơ thể khó hấp thu
dược chất, chưa thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, sản phẩm được diễn viên Nguyễn Hải vai “Lão Cấn phim Quỳnh
Búp Bê” review tích cực. Độc giả có thể tham khảo review tại ĐÂY.
Diễn viên Nguyễn Hải đã sử dụng Mãnh lực trường xuân cũng như review rất
có ích
Thành phần:
•

•

•

•

Nấm tỏa dương: Bổ thận tráng dương, nhuận trường, thông tiểu,
giảm trường hợp cậu nhỏ rất khó cương cứng, lãnh cảm, đau lưng,
mỏi gối, ù tai, chân tay lạnh, biếng ăn.
Dâm dương hoắc: xử lý hiện tượng cậu bé tương đối khó cương
cứng, hiếm muộn, tiểu buốt, gân cơ co rút, liệt nửa người, lưng gối
không còn có sức, phong thấp đau nhức, tay chân tê dại.
Nhục thung dung: Ôn thận tráng dương, chữa trị hiện tượng thận
dương hư, ngăn chặn hiện tượng Hiếm muộn ở suy giảm sinh lý,
đau lưng mỏi gối, tiểu đêm, tăng cường chức năng thận.
Ba kích: hỗ trợ cường gân cốt, tăng nguy cơ cương dương, liên tục
thời gian quan hệ. Đẩy lùi suy giảm chức năng sinh lý, xuất tinh
nhanh, mộng tinh, di tinh.

•

Sâm Cau: tăng nguy cơ sản xuất nội chảy tố nam giới testosterone,
chữa liệt dương, yếu sinh lý, tinh lạnh, tiểu tiện không cầm được,
chân tay, lưng lạnh.

Công dụng:
•
•

giúp bổ thận, tráng dương cũng như lớn gân cốt
hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, giảm đau mỏi gối, tê nhức chân
tay

hướng dẫn sử dụng
Ngày uống hai số lần, mỗi vài lần từ 6 – 8 viên
Giá bán:
•
•

Mãnh lực trường xuân Plus: 950.000đ/lọ 50g
Mãnh lực trường xuân: 750.000đ/lọ 50g

Phía trên đây là 18+ loại thuốc cường dương hiệu quả nhất tại năm 2022, hi
vọng bài viết sẽ hỗ trợ ích dẫn bạn đọc tìm kiếm cũng như sử dụng loại
thuốc thích hợp với tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, cần hãy tham khảo ý
kiến của chuyên gia để phát hiện ra loại thuốc phù hợp với thể trạng.
kiến thức bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi dùng, hãy nhờ
đến sự giúp của chuyên gia chuyên khoa để được chẩn đoán nhằm đảm bảo
được sức khỏe của mình. Sản phẩm trên không phải là thuốc nên không phải
tác dụng thay thế thuốc chữa trị bệnh lý.

