
Thuốc Ngựa Thái bán ở đâu? Giá bao 

nhiêu 

Thuốc con Ngựa Thái 7000mg bán ở đâu? 

Có thật sự tốt không? Với một người 

trưởng thành, đặc biệt là phái mạnh thì 

chuyện sinh lý là một trong những mối 

quan tâm hiệu quả nhất trong đời sống.  

Một phần không nhỏ các anh em hiện nay vẫn 

đang lo lắng về các vấn đề mình mắc phải như 

xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, sinh lý 

yếu,… 

Nó không chỉ gây ra tác động tâm lý tới cánh 

mày râu mà tại một góc độ nào đó nó còn gây 



ảnh hưởng tới cuộc sống và hạnh phúc gia 

đình. 

Hiểu được tâm lý này, nhà sản xuất và những 

chuyên gia tốt nhất thế giới đã nghiên cứu 

cũng như dẫn ra thị trường sản phẩm Ngựa 

Thái . 

Thuốc cường dương Ngựa Thái 7000mg bán ở 

đâu? Mua ở đâu 

Ngựa Thái sản phẩm được hàng triệu khách 

hàng tin tưởng 

Ngựa Thái bán ở đâu ? Ngựa Thái đã giải 

quyết nỗi lo âu của phái mạnh một cách hiệu 



quả, kéo dài cuộc “yêu”, hỗ trợ cánh mày râu 

tự tin hơn trong chuyện giường chiếu. 

Với những thành phần tự nhiên an toàn, được 

sản xuất dưới dạng viên ngậm dễ sử 

dụng, Ngựa Thái đã trở thành sản phẩm được 

hàng triệu khách hàng tin tưởng và đánh giá 

cao. 

 



Vậy viên ngậm Ngựa Thái có xuất xứ từ đâu, 

có các thành phần gì cũng như sử dụng ra 

sao? Nhà Thuốc Thái Châu sẽ cùng bạn tìm 

hiểu cũng như trả lời những vấn đề này. 

✔ Giá thuốc cường 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. 
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Ngựa Thái có nguồn gốc xuất xứ như thế nào? 

Ngựa Thái là sản phẩm hỗ trợ tăng cường 

chức năng sinh lý cho phái mạnh, sản phẩm 

được sản xuất dưới dạng viên ngậm dễ dùng, 

tác dụng nhanh và hiệu quả. 

Ngựa Thái được sản xuất bởi Công ty dược 

Hong Kong Cow King Health Product 

Co.LTD. Đây là một trong những nhà sản xuất 

https://zalo.me/0876482183
https://m.me/viennguathaichinhhang/
tel:0876482183


lâu đời và uy tín trong lĩnh vực thực phẩm 

chức năng, làm đẹp và giúp sinh lý. 

Công ty dược Hong Kong Cow King Health 

Product Co.LTD có một hệ thống nhà xưởng, 

trang thiết bị hiện đại với dây chuyền công 

nghệ cao cũng như nguồn nhân lực lành nghề, 

có trình độ chuyên môn. 

Những sản phẩm của công ty trên thị trường 

đều nhận được sự tin tưởng cũng như đánh giá 

cao của người tiêu sử dụng. 

Ngựa Thái giá bao nhiêu ? Sản phẩm được 

phân phối bởi công ty New Zealand Direct. 

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân 

phối sản phẩm tăng cường sinh lý, thực phẩm 



chức năng, New Zealand Direct luôn luôn 

mang các sản phẩm tốt nhất với giá thành 

cạnh tranh nhất đến tay khách hàng. 

 

Sản phẩm cũng đã được đăng ký cũng như cấp 

giấy phép lưu hành bởi Bộ Y Tế nên bạn hoàn 

toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm. 

✔ Giá thuốc cường 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. 
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Ngựa Thái chứa các thành phần tự nhiên tốt 

cho cơ thể 
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Ngựa Thái bán tại đâu? Ngựa Thái có các 

tác dụng nhanh chóng và tuyệt với đối với 

sinh lý nam là do công dụng của những thành 

phần tạo nên sản phẩm. 

Theo công bố từ nhà sản xuất, sản phẩm này 

có thành phần chủ yếu từ chiết xuất thông 

biển sao, nhung hươu, chiết xuất bạch tật lê, 

cao khô nhân sâm cũng như cao khô dâm 

dương hoắc. 

Công dụng cụ thể của từng thành phần này là 

gì? Bạn hãy cùng Nhà Thuốc Thái Châu tìm 

hiểu kĩ hơn nhé. 



 

các thành phần từ thiên nhiên của Ngựa Thái 

bán ở đâu 

Chiết xuất thông biển sao 



Thông biển sao là một loại thực vật hạt trần, 

họ thông, thường sống gần biển. Chúng có 

khá nhiều tác dụng với sinh lý nam giới như 

bổ thận tráng dương, thuốc giúp xuất tinh 

sớm, yếu sinh lý bồi bổ khí huyết làm cơ thể 

dẻo dai hơn. 

Ngoài những tác dụng này thông biển sao còn 

là một vị thuốc quý cho sức khỏe, giúp bồi bổ, 

lưu thông khí huyết, tăng khả năng đàn hồi 

của tim mạch và tăng cường sức đề kháng cho 

cơ thể. 

Nhung hươu 

rối loạn cương dương là gì ? Nhung hươu từ 

thời xa xưa đã được sử dụng như một thần 



dược tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Cho 

đến hiện nay, nhung hươu vẫn luôn được đánh 

giá cao trong cả Đông và Tây y. 

Người ta sử dụng sừng con hươu đực từ 2 năm 

tuổi trở lên để điều chế ra những sản phẩm 

hay các vị thuốc. Lúc dùng cho nam giới, 

nhung hươu sẽ sẽ hỗ trợ cơ thể sản sinh thêm 

hóc-môn sinh dục nam, hỗ trợ bạn tăng ham 

muốn tình dục, thuốc hỗ trợ rối loạn cương 

dương, nâng cao chất lượng tinh trùng cũng 

như tăng thời gian trong cuộc “yêu” của mình. 

bên ngoài tác dụng về sinh lý, nhung hươu 

cũng là một vị thuốc quý bồi bổ cho cơ thể, 



gân cốt, tốt cho tim mạch, giúp lưu thông khí 

huyết hiệu quả. 

 

Nhung hươu là một nguyên liệu quý có 

trong thuốc tăng cường sinh lý nam Ngựa 

Thái bán ở đâu 

Bạch lật tê 



Bạch lật tê là một cây thuốc quý trong Đông 

y. Trong cây thuốc này có hoạt chất 

protodioscin, hoạt chất này tác dụng lên hệ 

dưới đồi – tuyến yên của cơ thể làm tăng tiết 

nội tiết tố nam giới một cách tự nhiên mà 

không hề dẫn tới kích thích hay có hại cho cơ 

thể. 

Bạch lật tê sẽ hỗ trợ bạn tăng ham muốn mãnh 

liệt, chống xuất tinh sớm, tăng kích thước 

dương vật một cách tự nhiên cũng như đạt 

được đến cực khoái, kéo dài thời gian quan hệ 

tình dục, cải thiện chuyện chăn gối. 

✔ Giá thuốc cường dương Ngựa Thái bán ở 

đâu: 



➤ Mua 1 Hộp Ngựa Thái bán ở đâu giá: 

300.000vnđ. 

➤ Mua 2 Hộp Ngựa Thái bán ở đâu giá: 

550.000vnđ. 

➤ Mua 3 Hộp Ngựa Thái bán ở đâu giá: 

700.000vnđ. 
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Cao khô nhân sâm 

Nhân sâm vốn được coi là thần dược trong 

Đông y với rất nhiều công dụng về làm đẹp, 

tăng cường sinh lực và cải thiện đời sống tình 

dục. Nhân sâm khô có công dụng rất tốt trong 

điều chị những bệnh sinh lý, rối loạn cương 

dương, vô sinh, xuất tinh sớm và cải thiện 

chất lượng tinh trùng tại nam giới. 

Cao nhân sâm khô còn hỗ trợ cơ thể bạn được 

bồi bổ và phục hồi, tăng sự dẻo dai cũng như 

thể lực. Không chỉ hỗ trợ bổ thận tráng dương, 

nó còn làm giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, phục 

tel:0876482183


hồi sức khỏe, hỗ trợ bạn lấy lại được phong độ 

đỉnh cao của mình. 

Cao khô dâm dương hoắc 

Dâm dương hoắc từ lâu đã được dùng như 

một vị thuốc hỗ trợ tráng dương, bổ khí. Dâm 

dương hoắc hỗ trợ bổ thận, tráng dương tăng 

cường sinh lý. Thảo dược này giúp những anh 

em tăng cường ham muốn, sinh tinh dịch, tăng 

cảm xúc trong cuộc yêu cũng như kéo dài thời 

gian quan hệ. 

Cây dâm dương hoắc – một thảo dược quý 

được dùng để điều chế thuốc kéo dài thời 

gian quan hệ cho nam giới Ngựa Thái bán ở 

đâu 



bên ngoài các tác dụng về sinh lý, dâm dương 

hoắc cũng giúp thuốc hỗ trợ loãng xương, hạ 

huyết áp, nâng cao hệ miễn dịch và tốt cho tim 

mạch. 

Đối tượng nào nên dùng Ngựa Thái bán ở 

đâu ? 

Sản phẩm Ngựa Thái bán ở đâu tại Đà 

Nẵng được sản xuất dành riêng cho phái 

mạnh, hỗ trợ chuyện chăn gối. Fist Up 1H 

được sản xuất từ những vị thuốc bổ từ thiên 

nhiên nên rất an toàn cũng như phù hợp với 

khá nhiều đối tượng sử dụng: 

• nam giới từ 18 tuổi trở lên 



• nam giới bị xuất tinh sớm, yếu sinh lý, 

rối loạn cương dương. 

• Người mãn dục sớm, không có hứng thú 

với chuyện chăn gối. 

• nam giới muốn cải thiện chất lượng tinh 

trùng, thuốc hỗ trợ vô sinh, hiếm muộn. 

• Người muốn bổ sung thêm sinh lực và 

thể lực. 

 



Ngựa Thái bán ở đâu hỗ trợ bạn tăng cường 

bản lĩnh đàn ông 

tuy vậy, Nhà Thuốc Thái Châu cũng khuyên 

bạn không nên dùng nếu đã từng có tiền sử bị 

bệnh về tim mạch hoặc huyết áp nhé. 

Ngựa Thái bán ở đâu mang lại các tác dụng gì 

cho sinh lý? 

Ngựa Thái bán ở đâu có bán tại tiệm thuốc 

tây không? Ngựa Thái bán ở đâu mang lại các 

tác dụng tuyệt vời về sinh lý mà bất kỳ người 

đàn ông nào cũng thèm muốn. Được sản xuất 

dưới dạng viên ngậm, Ngựa Thái bán ở 

đâu không những mang lại tác dụng kịp thời, 



tuyệt vời mà còn kín đáo cũng như dễ sử 

dụng. 

mặc dù vậy không chỉ giải quyết các vấn đề 

sinh lý, bản thâm Ngựa Thái bán ở đâu cũng 

chứa nhiều vị thuốc quý giá giúp bạn cải thiện 

được chất lượng tinh trùng, thuốc giúp rối 

loạn cương dương, giúp thuốc hỗ trợ vô sinh, 

hiếm muộn, tăng cường sức khỏe cũng như 

lưu thông khí huyết hiệu quả và tăng cường 

thể trạng cho cơ thể. 

Sản phẩm mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời 

cho phái mạnh 



Nhà Thuốc Thái Châu sẽ liệt kê cụ thể hơn 

những công dụng tuyệt vời mà Ngựa Thái bán 

ở đâu mang lại cho cánh mày râu: 

• hỗ trợ cải thiện sinh lý, tăng ham muốn, 

kéo dài cuộc yêu. 

• thuốc giúp rối loạn cương dương, xuất 

tinh sớm 

• Nâng cao chất lượng tinh trùng, thuốc hỗ 

trợ vô sinh, hiếm muộn ở nam. 

• Tăng ham muốn, dễ đạt cực khoái trong 

chuyện chăn gối. 

• Bổ thận tráng dương, sinh tinh bổ huyết, 

tăng cường gân cốt. 



• giúp bạn có cơ thể tráng kiện, dẻo dai và 

khỏe mạnh. 

sử dụng Ngựa Thái bán ở đâu thế nào để đạt 

kết quả hàng đầu 

Theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất, để đạt được hiệu 

quả hiệu quả nhất, bạn nên dùng trước khi 

quan hệ từ 30 – 60 phút, mỗi lẫn sử dụng 1 

viên, và chỉ nên sử dụng tối đa 1 ngày 1 viên 

để cơ thể thích nghi tốt nhất và tránh các tác 

dụng không mong muốn. 

Ngậm Ngựa Thái bán ở đâu cho đến khi tan 

hết, sản phẩm sẽ có tác dụng luôn từ lần đầu 

tiên dùng, hỗ trợ cơ thể bạn rạo rực, tăng ham 

muốn và khoải cảm, kéo dài thời gian quan hệ. 



dùng thuốc hỗ trợ xuất tinh sớm Ngựa Thái 

bán ở đâu đúng cách giúp đạt được hiệu quả 

như mong muốn 

Ngựa Thái bán ở đâu có các ưu nhược điểm 

gì? 

Ưu điểm của Ngựa Thái bán ở đâu 

• Được Bộ Y Tế kiểm định cũng như cấp 

phép, an toàn với người dùng. 

• Chiết xuất từ những thành phần tự nhiên, 

an toàn cho cơ thể. 

• Không dẫn tới tác dụng phụ. 

• Sản phẩm có dạng viên ngậm, hương vị 

dễ chịu, kín đáo cũng như dễ sử dụng. 

• Không gây tùy thuộc vào sản phẩm. 



• Công nghệ sản xuất hiện đại, nhà sản 

xuất cũng như phân phối uy tín. 

• Không chỉ hỗ trợ tăng cường sinh lý mà 

còn tốt cho sức khỏe. 

Viên ngậm sinh lý Ngựa Thái bán ở đâu có 

khá nhiều ưu điểm 

Nhược điểm của Ngựa Thái bán ở đâu 

• Hiệu quả của sản phẩm còn căn cứ vào 

cơ địa của mỗi người. 

• Một số khách hàng có thể không thích vị 

bạc hà của sản phẩm. 

• ngày nay sản phẩm đã có hàng giả, hàng 

nhái kém chất lượng trên thị trường. 



dùng Ngựa Thái bán ở đâu có gây ra tác dụng 

phụ ko 

tại sao khi quan hệ con gái lại mệt? Viên 

ngậm tăng cường sinh lý Ngựa Thái bán ở 

đâu được sản xuất từ những thành phần thiên 

nhiên trên dây chuyền công nghệ hiện đại 

cũng như đã được Bộ Y Tế kiểm định và cấp 

phép lưu hành rộng rãi toàn quốc. 

Cho đến hiện nay sản phẩm chưa hề ghi nhận 

được phản ánh nào từ người dùng về tác dụng 

không mong muốn, nên bạn có thể hoàn toàn 

yên tâm dùng sản phẩm mà không lo tác dụng 

phụ. 



sử dụng Ngựa Thái bán ở đâu 1 H bao lâu mới 

có hiệu quả? 

Ngay từ lần dùng trước hết sản phẩm này đã 

mang lại hiệu quả tăng cường sinh lý cho cánh 

mày râu. Nhưng nếu bạn mong muốn nâng 

cao sức khỏe cũng như thể lực, bạn nên dùng 

sản phẩm này liên tục trong 3 tháng.khẩu 

dâm 

Ngựa Thái bán ở đâu có tác dụng từ ngay lần 

đầu dùng 

Ngựa Thái bán ở đâu có giá bao nhiêu, mua ở 

đâu uy tín? 



Hiện sản phẩm viên ngậm sinh lý Ngựa Thái 

bán ở đâu đang được bán ở Nhà Thuốc Thái 

Châu với giá ưu đãi chỉ 300.000 VND 1 hộp 

10 viên. Nếu bạn đang lo lắng mua phải hàng 

nhái kém chất lượng thì hãy nhanh tay đặt 

mua tại Nhà Thuốc Thái Châu để sở hữu sản 

phẩm chất lượng nhé. 

các đánh giá của khách hàng dùng Ngựa Thái 

bán ở đâu . 

Ngựa Thái bán ở đâu chính hãng Hà Nội đã 

nhận được phản hồi tích cực không chỉ của 

cánh mày râu mà cả của các chị em phụ nữ. 

Hãy cùng xem khách hàng có phản hồi gì lúc 

dùng sản phẩm này nhé. 



các chị em cũng có phả hồi tốt về sản phẩm 

Một số hình ảnh thực tế của khách hàng đã sử 

dụng Ngựa Thái bán ở đâu 

thuốc Ngựa Thái bán ở đâu mua tại đâu 

TPHCM? Anh Bình thời gian quan hệ ngắn – 

Đã mua 6 hộp 

Gần đây, tôi có một số vấn đề trong chuyện ấy 

với bạn gái, nhưng sau khi sử dụng Ngựa Thái 

bán ở đâu , tất cả thay đổi như phép lạ. Cuộc 

sống tình dục của tôi được cải thiện nhiều. 

Giờ thì tôi luôn phong độ cũng như sung sức. 

Anh Việt rối loạn cương dương- Đã mua 5 

hộp 



Tôi chẳng mắc bệnh gì mà chỉ do công việc 

quá áp lực, thế nhưng khá nhiều lần cuối cùng 

khiến cậu nhỏ mất khả năng cương cứng. Rồi 

may mắn được bạn giới thiệu cho Ngựa Thái 

bán ở đâu dễ mua, dễ sử dụng. Chỉ sau 1 thời 

gian quá ngắn, không chỉ đời sống tình cảm 

của vợ chồng được cải thiện hơn. 

Anh Tú – xuất tinh sớm – Đã mua 2 hộp Ngựa 

Thái bán ở đâu 

Tôi cũng từng bị chế nhạo. Lần quan hệ đầu 

tiên của tôi chỉ kéo dài 2 phút. Nhấp được 2 

cái là đã cho ra rồi. Và rồi tôi biết đến Ngựa 

Thái bán ở đâu trong 1 lần lướt web và giờ tôi 

có thể quan hệ lên đến 45p thậm chí là 1h. Giờ 



đây tôi đã lấy lại được sự tự tin. Đây đích thực 

là Viagra của người Việt! 

Lời kết 

Ngựa Thái bán ở đâu có bán ở tiệm thuốc 

tây không? Với cuộc sống hiện đại, vấn đề 

tình dục không còn là điều bí mật, nhạy cảm 

mà đã trở thành nhu cầu tự nhiên của những 

người trưởng thành. 

Trong cuộc sống tình dục, nếu gặp những vấn 

đề về sinh lý, bạn hoàn toàn có thể lựa 

chọn Ngựa Thái bán ở đâu để hỗ trợ và cải 

thiện khả năng đàn ông, khẳng định được bản 

lĩnh phái mạnh của mình. 



Với thành phần tự nhiên an toàn đã được kiểm 

định và các tác dụng chẳng thể chối cãi, Ngựa 

Thái bán ở đâu chính là một sự lựa chọn hoàn 

hảo cho bạn. 

*Đây là thực phẩm chức năng, không phải là 

thuốc không có tác dụng thay thế thuốc hỗ trợ 

bệnh. 

http://qlkh.ued.udn.vn/ 
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