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Hoạt động với tiêu chí sản phẩm chất lượng - giá bán phải chăng - dịch vụ chăm 
sóc khách hàng chu đáo giúp Nhà Thuốc NAP được lòng khách hàng người dùng 
việt. Trở thành địa chỉ uy tín cho người dùng khi muốn tìm mua các sản phẩm 
thuốc mê chất lượng tại thị trường việt. 

 

NHÀ THUỐC NAP ĐỊA CHỈ CUNG CẤP THUỐC MÊ UY TÍN CHO NGƯỜI 

DÙNG VIỆT 
 
Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại các dòng sản phẩm thuốc mê ngủ được 
sử dụng phổ biến hơn cho người dùng, giúp cải thiện giấc ngủ, giảm đau, stress, hỗ trợ 
điều trị cho người cai nghiện. Chính vì vậy, các sản phẩm thuốc mê được khá nhiều 
người dùng tìm kiếm hiện nay. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của không gian mạng, các 
thông tin, website bán hàng thuốc mê tràn lan trên thị trường, đặt ra khá nhiều lo ngại 
cho người dùng về chất lượng sản phẩm. Bởi đã có không ít các trường hợp mua phải 
hàng nhái, kém chất lượng được người dùng phản ánh, tại các diễn đàn, mạng xã hội. 
 

 
 
Hiểu được tâm lý khách hàng, Nhà Thuốc NAP được thành lập với mong muốn trở địa 

chỉ cung cấp thuốc mê uy tín cho người dùng Việt. Các sản phẩm tại Nhà Thuốc NAP 
được chúng tôi chọn lọc và nhập khẩu từ những thương hiệu sản xuất uy tín và có sự 
kiểm tra kiểm định sản phẩm từ dược sĩ Trần Bình Trọng - Hiện là được sĩ riêng cho 
Nhà Thuốc NAP. Nhằm đảm bảo tín an toàn và hiệu quả nhất cho người dùng khi lựa 
chọn sản phẩm thuốc mê tại Nhà Thuốc NAP. 
 
Ngoài ra, Nhà Thuốc NAP còn được đánh giá cao về dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách 
hàng chu đáo. Khách hàng sẽ được tư vấn tận tâm và chi tiết những về những thông tin 
sản phẩm thuốc mê công dụng và cách dùng sản phẩm. Các thông tin được đảm bảo 
tính chính xác từ cố vấn chuyên môn dược sĩ Trần Bình Trọng. Qua đó, Nhà Thuốc 
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NAP dần xây dựng được niềm tin và là điểm đến uy tín cho những người dùng khi muốn 
tìm mua những sản phẩm thuốc mê ngủ tại thị trường việt. 

GỢI Ý 8 SẢN PHẨM THUỐC MÊ CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG TẠI 

NHÀ THUỐC NAP 
 
Hiện nay, có rất nhiều dòng sản phẩm thuốc mê ngủ được cung cấp trên thị trường. 

Tuỳ vào mỗi loại và thành phần sản xuất mà có các công dụng cũng như cách sử dụng 
khác nhau. Đặc biệt, vì là loại thuốc các tác dụng đến thần kinh trung ương vì vậy khi sử 
dụng bạn cần đặc biệt lưu ý lựa chọn sản phẩm phù hợp để mang lại hiệu quả, cũng 
như an toàn khi sử dụng. Dưới đây là các gợi ý về 8 sản phẩm thuốc mê được ưa 
chuộng và khuyên dùng tại Nhà Thuốc NAP, bạn có thể tham khảo và có được lựa chọn 
tốt nhất dành cho mình. 
 

1. Thuốc mê dạng nước GHB Red chất lượng 
 
Thuốc mê cho người GHB Red là một dòng sản phẩm nổi bật với công dụng cực kỳ tiện 
ích. Thuốc có cơ chế gây ngủ nhanh và sâu hơn sau khi sử dụng, dùng qua đường 
uống nên cực kỳ tiện ích. Sản phẩm không màu mùi vị nên khi dùng cũng đảm bảo hơn, 
sử dụng dễ dàng, không gây khó chịu. 
 
Đây là một dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ nên hiệu quả dùng khá tốt. Thuốc 
thường dùng cho người bị mất ngủ trầm trọng, mất ngủ kinh niên, thuốc có tác dụng 
nhanh, mạnh nên còn dùng cho những người bị đau sau phẫu thuật, người bị đau do 
bệnh nan y, ngoài ra cũng còn dùng để gây mê phẫu thuật nên mang lại nhiều tiện lợi 
khi sử dụng. 
 

https://nhathuocnap.webflow.io/


PAGE 3 

 
 
Những thông tin cơ bản của thuốc bao gồm như: 

 

 Tên sản phẩm: Thuốc mê dạng nước GHB Red 

 Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Hoa Kỳ 

 Dạng điều chế: Thuốc ở dạng lỏng, không màu, không mùi, không vị rất dễ uống 

 Thành phần: Ketamin chiếm 80% 

 Quy cách: Đóng chai kín, dung tích 20ml 
 
Hướng dẫn sử dụng Thuốc mê dạng nước GHB Red: 

 
Thuốc mê dạng nước GHB Red có cách sử dụng khá dễ dàng, để đảm bảo mang lại 
hiệu quả tốt bạn nên tuân thủ các bước sử dụng thuốc sau đây. 
 
 

 Cần chuẩn bị trước ly nước lọc tầm khoảng 100ml. 

 Tiếp đó bạn lấy ra khoảng 2 – 3 giọt thuốc và chế vào ly nước đã chuẩn bị. 

 Lắc hoặc khuấy đều để thuốc hòa tan đều cùng với nước. 

 Uống ngay sau khi pha xong, nên sử dụng hết thuốc đã pha để thuốc phát huy 
được tác dụng tốt nhất. 
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 Hiệu quả của thuốc sẽ phát huy sau khoảng 2 phút sử dụng, người dùng thuốc 
sẽ tiến vào giấc ngủ sâu nhanh chóng. 

 
Đây là liều dùng thông thường của thuốc mê GHB Red, để đảm bảo hơn bạn có thể 
tham khảo thêm ý kiến từ dược sĩ, bác sĩ để có liều dùng phù hợp nhất với thể trạng của 
mình, sử dụng cũng mang lại hiệu quả cao hơn. 
 

2. Thuốc mê dạng nước Masui Yaku 
 
Masui Yaku được biết đến với công dụng giúp người dùng có một giấc ngủ ngon, làm 
giảm tình trạng mất ngủ ở người dùng và điều tiết lại đồng hồ sinh học của bản thân. 
Với thành phần chính là Diazepam – chất thường được dùng trong y dược đã được 
chứng minh có tác dụng an thần, hỗ trợ điều trị bệnh lý bao lo âu, cai rượu, cai 
benzodiazepine, co thắt cơ, co giật, rối loạn giấc ngủ, và hội chứng chân rung liên tục. 
 
Ngoài thành phần Diazepam, sản phẩm còn được kết hợp với các thành phần khác 
như: metanol, probiotics, collagen, isoflavone…Trong đó, metanol góp phần giúp cơ thể 
sản sinh ra hoocmon tự nhiên khiến cho người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. 
 
Masui Yaku được điều chế dưới dạng chất lỏng nên cách sử dụng vô cùng dễ dàng. 
Bạn chỉ cần pha một liều lượng nhất định với nước lọc là có thể sử dụng. Lưu ý không 
nên sử dụng chung với các đồ uống có cồn như bia, rượu, các chất kích thích hay như 
các loại nước ép trái cây. 
 
Đặc biệt sản phẩm thường được ứng dụng trong các trường hợp như: giảm đau cho 
người phẫu thuật, người đang cai nghiện,… 
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Thông tin chi tiết về sản phẩm: 
 

 Tên sản phẩm: Masui Yaku 

 Xuất xứ: Nhật Bản 

 Thành phần: Diazepam và các dược liệu tự nhiên 

 Đặc tính: Không màu, không mùi, không gây dị ứng, khó chịu cho người dùng. 

 Dạng bào chế: Dạng chất lỏng. 

 Quy cách đóng gói: 20ml 

 Cách sử dụng: Pha với nước để uống. 

 Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc mê Masui Yaku: 
 
Được điều chế dưới dạng chất lỏng nên cách sử dụng khá đơn giản. Để đạt được hiệu 
quả bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn sau đây: 
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 Trước khi sử dụng cần lắc nhẹ để thuốc tan đều sau đó pha khoảng 2-3 giọt với 
100ml nước lọc. 

 Khuấy đều để thuốc hòa tan và sử dụng như bình thường. 

 Cơn buồn ngủ sẽ kéo đến sau từ 2-3 phút sử dụng sản phẩm. 

 Nên chọn một nơi yên tĩnh và điều chỉnh tư thế ngủ phù hợp để có một trạng thái 
thoải mái vào sáng hôm sau. 

 

3. Thuốc mê dạng nước Ketamine HCL 
 
Thuốc mê Ketamine HCL dạng uống là một trong những dòng thuốc mê dạng nước cực 
mạnh, an toàn được chỉ định sử dụng tại nhà để điều trị bệnh theo các chỉ dẫn của bác 
sĩ. Thuốc có thành phần chính Ketamine, có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, 
khiến tinh thần thoải mái, chìm sâu vào giấc ngủ mê, không cảm nhận được môi trường 
cũng như các cơn đau. 
 
Thuốc có hiệu quả nhanh khiến người dùng nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ mê sâu, 
tinh thần cũng nhờ đó mà được thư thái, thoải mái, giảm căng thẳng hơn rất nhiều. 
Người dùng sau khi tỉnh dậy không cảm thấy khó chịu, đau đầu, tinh thần hưng phấn và 
sức khỏe hồi phục nhanh hơn. 
 
Ngoài tác dụng chính là gây mê thì thuốc còn có thể làm giãn phế quản giúp điều trị 
trong hen suyễn, gây mê cho động vật, tác dụng giảm đau, an thần và giúp cắt cơn 
nghiện nhanh chóng. Thuốc ít có các tác dụng phụ nên khá an toàn với sức khỏe của 
bệnh nhân. 
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Thông tin chung về thuốc mê Ketamine HCL dạng nước như sau:  
 

 Tên sản phẩm: Thuốc mê Ketamine HCL 

 Xuất xứ: USA 

 Thành phần: Ketamine và tá dược khác với liều lượng vừa đủ. 

 Dạng bào chế: Dạng nước, dùng để uống, dung dịch không màu, không mùi. 

 Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh có nắp đậy kín, dung tích 10ml. 

 Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, chi tiết có trên bao bì sản phẩm. 
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc mê dạng nước Ketamine HCL 
 
Cách dùng thuốc qua đường uống: 
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 Liều lượng khuyến cáo cho người lớn là 1/3 nắp thuốc. 

 Hòa tan thuốc với 100ml nước lọc hoặc đồ ăn là có thể dùng. 

 Uống thuốc ngay sau khi hòa tan và nên đi nghỉ ngơi ngay. 

 Sau 5 – 7 phút người dùng sẽ chìm vào giấc ngủ mê sâu, khó lay tỉnh. 
 
Cách dùng thuốc qua đường hô hấp: 

 

 Chiết thuốc vào bình xịt chuyên dụng, bạn nên pha loãng thuốc bằng cách thêm 
50ml nước. 

 Xịt thuốc vào phía sau gáy hoặc xịt trước mặt ở khoảng cách 1m. Bạn cũng có 
thể xịt thuốc vào khăn tay để ngửi hoặc xịt vào chăn, gối ngủ hay quần áo. 

 Thuốc sau 5 – 7 phút sẽ phát huy tác dụng, giúp bạn có giấc ngủ mê sâu. 
 
Lưu ý: Liều lượng thuốc phải tuân thủ đúng theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc nhà sản 
xuất, không được tăng liều khi chưa được bác sĩ tư vấn. 
 

4. Thuốc mê dạng xịt Viga Sleep 
 
Nhắc đến những loại thuốc mê mạnh nhất, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua Viga 
Sleep. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi thương hiệu Viga Ltd U.S.A. 
Công thức điều chế ra đời dựa trên nền tảng y học tiên tiến nước Mỹ. Nhờ công dụng 
siêu mạnh và độ an toàn cao mà sản phẩm đã và đang được rất nhiều người tin tưởng 
sử dụng. Chuyên gia cũng khuyên rằng người bị mất ngủ nghiêm trọng nên cân nhắc 
sản phẩm này. 
 
Viga Sleep được bào chế từ các nguyên liệu tự nhiên lành tính với cơ chế tác động trực 
tiếp qua đường hô hấp. Thời gian tác dụng nhanh nên chỉ sau 3-4 phút ngấm thuốc, 
người dùng sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ. Trường hợp hít hơi nhỏ sẽ ngủ trong 1-2 giờ, 
hít nhiều hơn thì kéo dài lên 4-6 giờ. 
 
Quan trọng nhất là sau khi dùng xong, thức dậy rồi đầu sẽ không thấy đau nhức hay 
mệt mỏi uể oải. Vì đặc tính mạnh nên thuốc không chỉ hỗ trợ tốt cho các trường hợp bị 
mất ngủ mãn tính mà còn có thể dùng để tự vệ. Chỉ cần 5-6 lần xịt liên tiếp (khoảng 
cách đảm bảo 2m), kẻ xấu có mưu đồ tiếp cận sẽ nhanh chóng choáng váng và ngất lịm 
giúp bạn có cơ hội chạy trốn an toàn. 
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Hướng dẫn sử dụng thuốc mê Viga Sleep: 

 
Bạn lắc nhẹ chai thuốc rồi xịt trực tiếp vào mũi khoảng 2-3 hơi là đủ để ngủ say. Khi nào 
muốn giảm bớt cường độ thì có thể xịt vào khăn hoặc giấy khô để ngửi, hoặc xịt vào đồ 
vật trong phòng như: chăn, gối, đệm,… ở những nơi dễ ngửi. 
 
Nếu muốn kiểm soát thời gian ngủ theo ý muốn, không muốn ngủ quá lâu, hãy nhờ 
người thân pha sẵn 1 cốc nước chanh và đổ vào miệng. Khoảng 2-3 phút sau, cơ thể sẽ 
dần tỉnh táo như thường, không sợ thuốc còn tác dụng gây choáng váng. 
 

5. Thuốc mê dạng nước Ketamax chính hãng 
 
Thêm một loại thuốc mê dạng nước tốt nữa bạn có thể cân nhắc sử dụng. Thuốc mê 
dạng nước Ketamax hiện cũng được đánh giá khá tốt về chất lượng lẫn hiệu quả mà nó 
mang lại. Khi sử dụng thuốc mê tác dụng nhanh, khiến người dùng chìm vào cơn mê 
man, ngủ sâu, cơ thể không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh.  
 
Sản phẩm không chỉ dùng cho người bị mất ngủ lâu ngày, tình trạng ở mức nặng, bên 
cạnh đó còn dùng cho gây mê phẫu thuật, dùng cho người nghiện, người bị đau đớn do 
bệnh nan y giúp họ chìm vào giấc ngủ dễ dàng, mê man sâu hơn. Hiện đây là một sản 
phẩm thuốc mê mạnh, người dùng rất khó bị đánh thức, cơn mê sẽ kéo dài cho đến khi 
thuốc hết tác dụng. 
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Thông tin chung về thuốc mê dạng nước Ketamax: 

 

 Tên sản phẩm: Ketamax Hydrochloride 

 Xuất xứ: Đức 

 Thành phần chính: Ketamine HCL, nồng độ150mg/ ml 

 Dạng bào chế: Thuốc dạng lỏng, trong suốt, dùng qua đường uống, không mùi 
vị. 

 Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh, dung tích 10ml, có nắp đậy, hộp bao bì giấy. 

 Hạn dùng: 6 năm, chi tiết ngày sản xuất có in trên bao bì sản phẩm. 
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc mê dạng nước Ketamax: 
 
Bạn chỉ có thể dùng thuốc mê Ketamax theo chỉ dẫn của bác sĩ và tuyệt đối tuân thủ liều 
lượng, không tự ý tăng liều dùng để tránh những phản ứng có hại cho cơ thể. Cách 
dùng và liều lượng khuyến cáo của thuốc như sau: 
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 Liều lượng từ 1/3 – 1/2 muỗng cà phê thuốc. 

 Hòa tan thuốc với 100ml nước lọc hoặc thức ăn để dùng. 
 

6. Thuốc mê dạng xịt Forane 
 
Forane là sản phẩm thuốc mê được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của 
Mỹ và đã trải qua nhiều khâu kiểm định chất lượng của FDA trước khi được cung cấp 
đến tay người tiêu dùng. Vì vậy bạn có thể an tâm sử dụng nếu như mua được hàng 
chính hãng của nhà sản xuất. 
 
Sản phẩm có thành phần chính là Isoflurane – chất này được sử dụng phổ biến trong y 
học để gây mê trong các cuộc tiểu phẫu. Nó được xem là giải pháp hiệu quả tạm thời 
cho những người bị mất ngủ lâu năm. Forane có tác dụng khá nhanh chỉ khoảng 30-60 
giây tính từ thời điểm hít phải thuốc, thời gian thuốc hết tác dụng có thể kéo dài từ 3-5 
tiếng tùy theo mức độ hấp thụ của mỗi người. 
 
Chưa kể là Forane còn là sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho các bệnh nhân đang mắc các 
bệnh ung thư, người đang trong giai đoạn cai nghiện các chất kích thích,…hoặc có tác 
dụng làm giảm cơn đau cho bệnh nhân. 
 
Forane được dùng qua đường hô hấp có tác dụng nhanh chóng vào cơ thể và dễ dàng 
đào thải ra khỏi cơ thể sau khi thuốc hết tác dụng và quan trọng là không để lại tác dụng 
phụ gây nguy hiểm cho sức khỏe. 
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Thông tin sản phẩm: 
 

 Tên sản phẩm: Thuốc mê Forane dạng xịt 

 Dạng điều chế: Ở dạng lỏng không màu không mùi dùng ở dạng xịt khí 

 Xuất xứ: Mỹ 

 Quy cách: Thuốc đóng chai có vòi xịt, dung tích 10ml 

 Hạn sử dụng: 3 năm, cần xem kỹ ở bên ngoài vỏ hộp. 
 
Hướng dẫn sử dụng: 

 
Cách sử dụng thuốc mê Forane cực kỳ dễ dàng, thuốc được trang bị đầu vòi xịt tiện lợi, 
ai cũng có thể sử dụng thuốc. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng thuốc cơ bản bạn có thể 
tham khảo thêm. 
 

 Trước khi sử dụng cần lắc nhẹ để thuốc được đều. 

 Đưa chai thuốc đến gần mặt giữ một khoảng cách vừa đủ, nhấn vòi xịt xịt thuốc 
vào gần mũi sau đó hít một cách nhẹ nhàng, từ từ. 

 Mỗi lần dùng bạn chỉ cần xịt từ khoảng 1 – 2 hơi xịt là đủ. 

 Ngoài ra, bạn có thể xịt thuốc lên khăn tay, hoặc xịt vào chăn, gối và hít vào từ từ 
cũng đều được. 

 Lưu ý xịt ở nơi không có gió mạnh, cũng không xịt nơi đông người. 
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 Thuốc sẽ phát huy tác dụng ngay sau khi xịt khoảng tầm 30 giây – 1 phút tùy thể 
trạng, khi xịt xong nên nằm vị trí yên tĩnh để nghỉ ngơi. 

 

7. Thuốc mê dạng xịt Spray Melatonine 
 
Thuốc mê Spray Melatonine là một dòng thuốc mê ngủ dạng xịt chất lượng tốt, mang lại 
hiệu quả gây mê, gây ngủ hiệu quả, hỗ trợ người dùng trong nhiều trường hợp khác 
nhau. Đây là dòng thuốc nhập khẩu nên tác dụng mà thuốc mang lại khá tốt, hỗ trợ 
người bệnh trong nhiều vấn đề khác nhau, mang đến liệu pháp gây mê ngủ tốt. 
 
Thuốc hiện được khá nhiều người dùng tìm mua bởi tác dụng nhanh, hiệu quả kéo dài, 
ngủ được ngon hơn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong giấc ngủ, giảm đau, gây mê sâu 
giúp người dùng có được giấc ngủ ngon hơn, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. 
 

 
 
Những thông tin chung về thuốc như sau: 
 

 Tên sản phẩm: Thuốc mê Spray Melatonine 

 Xuất xứ: Hàng chính hãng Pháp 

 Dạng điều chế: Dung dịch dạng lỏng không màu mùi, dùng dạng xịt tác dụng qua 
đường hô hấp 

 Quy cách: Thuốc đóng chai kín đáo với dung tích 20ml 
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 Thành phần: Điều chế từ các thành phần thiên nhiên an toàn như hoa cam, tía 
tô, B5, B1… 

 Hạn dùng: 3 năm, nên đọc hạn sử dụng trên bao bì 
 
Cách dùng thuốc mê dạng xịt Spray Melatonine: 
 
Thuốc mê dạng xịt Spray Melatonine được điều chế ở dạng lỏng dùng qua xịt khí, cách 
sử dụng của thuốc cũng không quá khó, bạn có thể tham khảo cách dùng sau đây: 
 

 Lắc đều chai cho thuốc được đều với nhau. 

 Tiếp đó xịt thuốc ở trước mặt, xịt từ khoảng 2 đến 3 hơi xịt và hít thở từ từ. 

 Sau khi xịt xong thì lên giường đi ngủ ngay, không làm các công việc khác. 

 Bạn cũng có thể xịt thuốc lên khăn, lên gối và ngửi từ từ cũng đều được, tác 
dụng của thuốc cũng hiệu quả không kém đi. 

 Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau vài phút xịt và ngửi thuốc, giúp bạn chìm vào 
giấc ngủ nhanh hơn. 

 
8. Thuốc mê cực mạnh GHB 

 
Thuốc mê GHB có tên hóa học đầy đủ là Gamma Hydroxybutyric. Tên này thực ra được 
đặt theo thành phần chính Gamma Hydroxybutyric acid là một chất tự nhiên có trong hệ 
thần kinh trung ương cơ thể người, rượu vang, thịt bò,… Nó có khả năng ức chế và 
được sử dụng như một chất gây say ngủ mê nhờ sự ràng buộc nhất định với hệ thống 
thần kinh trung ương. 
 
Có 1 điều phải nhấn mạnh là GHB không phải thuốc hiếp dâm nguy hiểm như một vài 
nơi cảnh báo. Nó chính là thành quả tìm kiếm và phát minh của các nhà khoa học với 
công thức hóa học – C4H8O3 với rất nhiều lợi ích trong y khoa. Điển hình là việc được 
dùng như một loại thuốc gây mê toàn thân và điều trị chứng cataplexy. 
 
Đặc biệt, sản phẩm này cũng hỗ trợ cải thiện các vấn đề gặp phải ở người bị mất ngủ 
nặng, hỗ trợ cai nghiện rượu hoặc gây mê trong những ca phẫu thuật. Kết cấu là chất 
lỏng trong suốt, không màu, không mùi vị,… Công dụng thuốc cực mạnh nên chỉ cần 1 
lượng nhỏ, người dùng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu mà không bị chập chờn, 
giật mình tỉnh. 
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Thông tin chi tiết về sản phẩm: 

 

 Tên sản phẩm: Thuốc mê GHB 

 Xuất xứ: Hoa Kỳ 

 Thành phần: Các loại dược liệu từ thiên nhiên 

 Đặc tính: Không màu, không mùi, không gây dị ứng, khó chịu cho người dùng. 

 Dạng bào chế: Dạng dung dịch nước 

 Quy cách đóng gói: Đóng trong chai cẩn thận và kín đáo 

 Thể tích: 10ml 

 Cách sử dụng: Pha với nước để uống. 

 Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
 
Vì được điều chế dưới dạng lỏng nên GHB có 2 cách sử dụng như: 
 
Cách 1: Tiêm trực tiếp vào cơ thể qua đường tĩnh mạch, cách này chỉ được dùng trong 

các cơ sở y tế và được thực hiện bởi các bác sĩ đã có kinh nghiệm. 
 
Cách 2: Lấy 2-3 giọt dung dịch và pha với 100ml nước rồi uống liền hoặc có thể pha với 
thức ăn. 
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 Đặc biệt không nên sử dụng chung với các loại nước có ga hoặc các loại đồ 
uống có chứa axit vì chúng sẽ làm giảm độ hiệu quả của thuốc. 

 Ngoài ra bia, rượu và các chất kích thích cũng là những sản phẩm được các 
chuyên gia khuyên không nên sử dụng chung với GHB. 

CAM KẾT CỦA NHÀ THUỐC NAP ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 
 
Nhà Thuốc NAP hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 
Mọi hoạt động đều đảm bảo theo đúng chuẩn mực, mang lại những giá trị tốt nhất cho 
khách. Khi khách hàng đến với Nhà Thuốc NAP chúng tôi xin cam kết. 
 

 
 

 Luôn luôn trung thực trong mọi vấn đề, mọi việc sẽ được trao đổi thẳng thắn 
mang lại niềm tin lớn cho khách hàng. 

 Hoạt động kinh doanh kèm theo đó là hướng đến sự phát triển chung, các lợi ích 
chúng sẽ được ưu tiên, đặt lên trước lợi ích cá nhân. 

 Luôn tôn trọng khách hàng khi đến với Nhà Thuốc NAP, các dịch vụ chăm sóc 
khách cũng được ưu tiên ở mức tốt nhất. 

 Sau khi đã chốt đơn hàng chúng tôi sẽ cố gắng đóng gói chuyển giao cho đơn vị 
vận chuyển trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng bị chậm trễ, ảnh hưởng 
đến trải nghiệm của khách hàng. 

 Tất cả thuốc cung ứng đều có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng 
khi sử dụng. 

 Cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng khi điều này nằm 
trong khả năng xử lý của chúng tôi. 

 Những nội dung, thông tin chia sẻ chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đầy đủ, cập 
nhật nhanh chóng khi có thể. Các thông tin khi được đăng tải đều sẽ được kiểm 
tra cẩn thận. Tham khảo thông tin từ những nguồn uy tín, chính thống nhằm đảm 
bảo tính xác thực nhất có thể cho những nội dung đã đăng tải. 

 Khi giải đáp các thắc mắc của người bệnh, chúng tôi sẽ cho kết nối với các dược 
sĩ, bác sĩ chuyên khoa, việc này sẽ giúp đáp ứng được mọi nhu cầu của độc giả 
nhanh chóng và tiện lợi hơn. 
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Bạn đọc quan tâm sản phẩm thuốc mê có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thuốc NAP để 
được tư vấn tốt nhất. 
 
Nhà Thuốc NAP 
Website: https://nhathuocnap.com/ 
Hotline: 0972850766 
Địa chỉ: Số 86 ĐT 792 – Tân Hà – Tân Châu – Tây Ninh 
Gmail: nhathuocnap@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/nhathuocnap 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nhathuocnap/ 
Twitter: https://twitter.com/nhathuocnap 
Reddit: https://www.reddit.com/user/nhathuocnap 
Linkhay: https://linkhay.com/u/nhathuocnap 
Pinterest: https://www.pinterest.com/nhathuocnap/ 
Instagram: https://www.instagram.com/nhathuocnap/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCI4XbZXkUzdJ3PqKJs9sSkA 
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https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/nhathuocnap/home/-/blogs/mua-thuoc-me-ngu-chinh-hang-tai-nha-thuoc-nap-ia-chi-uy-tin-cho-nguoi-du-1
https://www.goodshepherd-taiwan.org/web/nhathuocnap/home
http://yousnow.gridsig.com/web/nhathuocnap/home
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