
Điểm mặt 18+ Thuốc Chống Xuất Tinh 

Sớm giới tốt nhất 

[Bật mí] 18 loại thuốc chống xuất tinh sớm 

hiệu quả nhất. Thuốc trị xuất tinh sớm trên 

thị trường có rất nhiều loại nên người tiêu 

sử dụng tương đối khó tìm được sản phẩm 

phù hợp. 

Dưới đây là danh sách những loại thuốc được 

chúng tôi tổng hợp cũng như giới thiệu tới bạn 

đọc, các loại thuốc này được khá nhiều người 

đánh giá tốt, bởi thế hãy tham khảo và lựa 

chọn sản phẩm phù hợp. Dĩ nhiên hãy tham 

khảo thêm ý kiến chuyên gia. 



18 Thuốc Chống Xuất Tinh Sớm Tốt và Phổ 

Biến Nhất 

Thuốc chống xuất tinh sớm sẽ giúp nam giới 

sớm lấy lại phong độ của mình mặc dù vậy 

trên thị trường lại có khá nhiều dòng sản phẩm 

khác dẫn đến khó khăn cho người mua trong 

việc lựa chọn. 

Bên dưới là các loại thuốc trị xuất tinh sớm 

được nam ưa chuộng bạn có thể tham khảo 

thêm: 

Thuốc Ngựa Thái 

Thuốc Ngựa Thái là một sản phẩm cường 

dương giúp các nam lấy lại bản lĩnh phái 



mạnh và có được khoái cảm tốt nhất lúc quan 

hệ. 

 

Thành phần có trong thuốc cường 

dương Ngựa Thái: 

• Boschniakia Rossica 

• Nhân sâm 



• Nhung hươu 

• Quả sơn tra 

• Đông trùng hạ thảo 

• Nấm Seal wort 

• Bạch chỉ 

• Cynomorium 

• một số thảo dược khác 

✔ 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 ::: 0876482183 

CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0876.482.183 

Tác dụng của thuốc cường dương Ngựa thái: 

• Tăng khả năng cương cứng 

• hạn chế xuất tinh sớm và kéo dài thời kỳ 

quan hệ 

https://zalo.me/0876482183
https://m.me/viennguathaichinhhang/
tel:0876482183
https://nguathai.webflow.io/dat-mua


• Tạo sự khoái cảm cho cuộc yêu cũng như 

cảm giác hưng phấn hiệu quả nhất 

Cách thức dùng thuốc Ngựa thái: 

• những nam giới khỏe mạnh có khả năng 

dùng 1 viên trước lúc quan hệ khoảng 

15-20 phút 

• Nếu bạn mới sử dụng thì cần uống ½ hay 

1/3 viên thuốc để cơ thể quen dần 

Thuốc trị xuất tinh sớm Viagra cho nam 

giới 

Viagra là dòng sản phẩm chuyên điều trị vấn 

đề về sinh lý cho nam được sản xuất tại Mỹ 



rất được rất nhiều người ưa chuộng, đánh giá 

cao về hiệu quả mang đến cho người dùng. 

Thuốc trị xuất tinh sớm Viagra 

Thành phần: 

• Sildenafil. 

• Cellulose vi tinh thể. 

• Natri Croscarmellose. 

• Canxi photphat dibasic khan,… 

Công dụng: 

• Sản phẩm giúp ức chế men 

phosphodiesterase hỗ trợ tăng cường lưu 

thông máu đến dương vật, tăng kích 



thước “cậu nhỏ” và kéo dài thời gian lúc 

quan hệ. 

• Cải thiện các vấn đề liên quan tới rối 

loạn cương dương của nam giới. 

• Nâng cao chất lượng đời sống chăn gối, 

giúp nam thêm phần tự tin hơn mỗi lúc 

quan hệ. 

• Tăng cường ham muốn, dễ đạt được 

khoái cảm và sự thăng hoa lúc quan hệ. 

• giúp điều trị xuất tinh sớm cũng như mãn 

dục sớm cho các quý ông. 

Cách sử dụng: 



• dùng ½ viên trước lúc quan hệ 1 tiếng 

đồng hồ sau đó có thể giảm xuống còn ¼ 

cho các lần kế tiếp. 

• trường hợp không phải tác dụng thì có 

thể uống 1 viên. 

• Chỉ sử dụng một liều trong vòng 24 giờ. 

Giá bán: 200.000 đến 836.000 đ/hộp. 

Thành phần: 

• Hoạt chất Dapoxetine. 

• một số loại tá dược khác. 

Công dụng: 

• trị chứng xuất tinh mau chóng dẫn nam 

từ 18 tuổi trở lên. 



• hạn chế xuất tinh kịp thời và kiểm soát 

việc xuất tinh mau chóng của nam. 

• kéo dài thời gian lúc giao hợp để người 

sử dụng đạt được khoái cảm, cải thiện 

chất lượng cuộc yêu. 

Phương pháp dùng: 

• Liều sử dụng 30mg sử dụng được trong 

mọi hiện tượng. 

• nam cần dùng trước lúc quan hệ khoảng 

từ một đến 3 tiếng. 

• hiện tượng liều sử dụng 30mg không có 

tác dụng thì có thể chuyển qua sử dụng 

liều 60mg. 

Giá bán: 625.000 tới 830.000 đ/hộp. 



Thực phẩm hỗ trợ chữa xuất tinh mau 

chóng Fuji Sumo 

thuốc cường dương Fuji Sumo là dòng thức 

ăn chức năng có tác dụng hỗ trợ chữa trị xuất 

tinh kịp thời được nam tin dùng. Sản phẩm 

được nghiên cứu cũng như sản xuất bởi công 

ty Medicine Alpha của Nhật Bản nên người 

dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. 



 

Thành phần: 

• Nấm linh chi. 

• Nhân sâm. 

• Hạt guarana. 

• Kiến gai đen. 

• Rắn đỏ Mamushi,… 



Công dụng: 

• liên tục thời gian lúc giao hợp, hỗ trợ 

nam giới dễ dàng đạt được khoái cảm 

trong cuộc yêu. 

• Tăng cảm giác hưng phấn cho nam trong 

chuyện chăn gối. 

• giúp tốt hơn chất lượng cũng như số 

lượng tinh trùng từ đó nâng cao tỷ lệ thụ 

thai. 

• hỗ trợ chữa trị chứng xuất tinh 

sớm cũng như rối loạn cương dương tại 

nam. 

• Tăng cường sản sinh hormon nam tự 

nhiên hỗ trợ nam giới duy trì được phong 



độ và khiến chậm quy trình mãn dục nam 

giới. 

• giúp mạnh gân cốt, bổ thận và kích thích 

lưu thông khí huyết. 

• Tăng cường sk dẫn nam và hỗ trợ trị 

bệnh lý liên quan tới tim mạch, thần 

kinh. 

phương án sử dụng: 

• Mỗi ngày uống 2 số lần, mỗi số lần sử 

dụng 1 viên vào bữa sáng và bữa tối. 

• Uống sau lúc ăn. 

Giá bán: 990.000đ/hộp. Coi thêm: chữa bệnh 

lý xuất tinh nhanh chóng bằng ĐÔNG Y 



[ĐÁNH GIÁ tốt NHẤT] Bài thuốc Sinh lý 

Đỗ Minh – phương pháp xử lý xuất tinh 

nhanh chóng an toàn từ thảo dược tự nhiên 

Bài thuốc nam giới gia truyền trị xuất tinh 

mau chóng của Đỗ Minh Đường đã có mặt từ 

gần 150 năm trước. Tới nay, lương y Đỗ Minh 

Tuấn – truyền nhân thứ 5 dòng họ dòng Đỗ 

Minh Đường tiếp tục kế thừa cũng như hoàn 

thiện. 

thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho 

nam Sinh lý Đỗ Minh kết quả nhờ việc sử 

dùng nhuần nhuyễn nguyên tắc trị bệnh lý của 

Y học cổ truyền. Bên cạnh đó, các lương y 

nhà thuốc Đỗ Minh Đường còn dành khá 



nhiều thời gian nghiên cứu cũng như tìm ra 

được điểm mấy chốt trong trị bệnh lý sinh lý 

tại nam. 

Công thức 3 trong 1: hệ lụy toàn diện, thành 

công lâu dài 

đi theo đó, lương y Đỗ Minh Tuấn truyền 

nhân thứ 5 của dòng họ Đỗ Minh, Giám đốc 

chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường cho 

hay: “Mỗi tạng trong cơ thể đều có chức năng 

riêng. 

Trong đấy, tạng thận có vai trò là chủ về sinh 

dục và phát dục. Bởi thế, tinh ba của thận sẽ 

biến chứng trực tiếp đến chức năng sinh dục 

của cơ thể. Bởi vậy, muốn trị thành quả xuất 



tinh nhanh chóng luôn bồi bổ chức năng ngũ 

tạng, đặc biệt là tạng thận”. 

Phụ thuộc bên trên nguyên lý trên, gắn kết với 

kinh nghiệm sử dụng thuốc nam được truyền 

lại từ những đời ông cha, lương y Đỗ Minh 

Tuấn đã tiến triển phác đồ điều trị bệnh xuất 

tinh kịp thời với 3 bài thuốc: 

Hồi xuân phục dương thang: 

• Tăng sản sinh nội tiết tố testosterone từ 

tại trong cơ thể, tăng cường lưu thông 

máu đến bộ phận sinh dục. 

• Thành phần: Dâm dương hoắc, cửu thái 

tử, đại thục địa, phục bồn tử 



Đại bổ phục dương hoàn: 

• Công dụng chủ yếu là bổ thận, tráng 

dương, tăng khả năng cương cứng của 

dương vật, giúp liên tục thời gian giao 

hợp và kiềm chế khả năng xuất tinh. 

• Thành phần: Thục địa, hoài sơn, dâm 

dương hoắc, nhung thung dung, hồi đào, 

xà sàng tử,… 

Đại bổ thận: 

• Tăng cường chức năng tạng thận, bồi bổ 

chủ yếu khí, tăng cường bơm máu về cậu 

nhỏ, hỗ trợ nam giới kiềm chế được khả 

năng cương dương, nâng lớn sức khoẻ 

tổng thể, phòng ngừa căn bệnh tái phát 



• Thành phần: Đương quy, hồ đào, hạt sen, 

ba kích, nhục thung dung,… 

Bài thuốc Sinh lý nam Đỗ Minh được đánh 

giá là an toàn, hiệu quả tối ưu dẫn nam giới 

mắc xuất tinh sớm. Bởi lẽ, bài thuốc tập luyện 

trung vô khắc phục từ lý do gây căn bệnh, 

giúp tạng thận khỏe rất lớn, cơ thể tự cường 

và tự sản hiện ra testosterone nội sinh. 

Chuyện này rất lành mạnh cho cơ thể, giúp 

thỏa mãn được nhu cầu nội chảy tố sinh dục 

theo đúng tình trạng sức khỏe và nhu cầu của 

cơ thể hỗ trợ hiệu quả điều trị căn bệnh được 

lâu dài, bền vững tuy nhiên vẫn đảm bảo được 

an toàn cho bệnh nhân. 



Thành phần thảo dược tự nhiên, an toàn dẫn 

sức khỏe nam giới 

Bài thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường 

được giới thiệu rộng rãi bên trên chương trình 

“Sống khỏe mỗi ngày” – VTV2 với chủ đề 

“Tăng cường sinh lý phái mạnh”. Theo đó, bài 

thuốc được đánh giá là biện pháp cấp cứu các 

thông tin sinh lý nam giới toàn diện, an toàn 

nhất ngày nay. 

Sự an toàn của bài thuốc sinh lý nam Đỗ Minh 

được chứng minh thông qua thành phần thảo 

dược sạch, an toàn tuyệt đối cho sk nam giới. 

rõ ràng, mỗi phương thuốc nhỏ trong liệu trình 

Sinh lý nam giới Đỗ Minh được gây từ 20 – 



30 loại thảo dược quý. Các loại dược liệu này 

được phối ngũ với nhau đi theo TỶ LỆ 

VÀNG, công thức này đã được nghiên cứu 

cũng như kiểm chứng về trường hợp hiệu quả 

và an toàn. 

Đặc biệt, 100% thảo dược trong bài thuốc 

Sinh lý Đỗ Minh đều có nguồn gốc cụ thể, 

được thu hái từ các vườn dược liệu chuyên 

canh của Đỗ Minh Đường ở các tỉnh Hưng 

Yên, Hoà Bình và Gia Lâm (Hà Nội). Nhờ 

đấy, thuốc được đảm bảo KHÔNG dẫn tới 

TÁC DỤNG, KHÔNG LẪN THUỐC TÂN 

DƯỢC và dùng phù hợp dẫn MỌI ĐỐI 

TƯỢNG. 



Bên cạnh đấy, bài thuốc Sinh lý Đỗ Minh còn 

sở hữu một số ưu điểm có 1 – 0 – hai, hỗ trợ 

người mắc bệnh có thể an tâm dùng trong điều 

trị: 

• Bài thuốc chữa trị xuất tinh sớm của Đỗ 

Minh Đường được nghiên cứu và ứng 

dụng lâm sàng rộng rãi. Sản phẩm đã 

được Sở Y tế cấp phép cũng như lưu 

hành rộng rãi. 

• Sinh lý Đỗ Minh hỗ trợ nam giới lấy lại 

bản lĩnh con trai ngay sau phác đồ chữa 

trước nhất. Theo thành công khảo sát 

thực tế trên 500 người bệnh trị xuất tinh 

sớm ở Đỗ Minh Đường năm 2018 dẫn 



biết, phía trên 90% nam giới đạt được 

thời gian quan hệ mong muốn sau 2 – 4 

tháng chữa trị. 

• Thuốc Sinh lý Đỗ Minh được kê đi theo 

dạng thuốc thang. Tuy vậy, trong hiện 

tượng người mắc bệnh không phải thời 

gian đun sắc, nhà thuốc có giúp bào chế 

thuốc thành dạng viên hoàn, dùng tiện 

dụng, nhanh chóng. 

• Nhờ các đóng góp vô cùng lớn đưa nền 

Y học cổ truyền, Nhà thuốc Đỗ Minh 

Đường đã đạt được rất nhiều giải thưởng 

danh giá như: “Sản phẩm tin cậy – Dịch 

vụ hoàn hảo – Nhãn hiệu ưa dùng” năm 



2017 và “Top 20 thương hiệu nổi tiếng” 

năm 2020. 

Là 1 trong hàng ngàn người mắc bệnh thoát 

khỏi nỗi ám ảnh “Trên bảo dưới không nghe” 

diễn viên Lê Bá Anh, gương mặt quen thuộc 

trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng 

như: Sóng tại đáy sông, Sinh tử,…. Đã có các 

chia sẻ chân thực về bài thuốc Sinh lý Đỗ 

Minh như là sau: 

“Công việc diễn viên khiến cho tôi liên tiếp ăn 

ngủ bất thường, sức khoẻ vì vậy mà hệ quả 

lớn. Đặc biệt thông qua 40 tuổi chức năng 

sinh lý xuống dốc trầm trọng, tôi không thể 

kiềm chế được nguy cơ “lên, xuống” của 



dương vật. Nhân phát hiện ra kiến thức sinh lý 

hệ quả khá lớn tới hạnh phúc gia đình tôi 

quyết định tìm phương pháp xử lý. 

thành quả là sau 2 tháng dùng đều đặn bài 

thuốc sinh lý Đỗ Minh, tôi đã lấy lại được bản 

lĩnh người con trai. Trước kia về nhà tôi rất sợ 

vợ đòi trả bài, tuy nhiên bây giờ nhiều lúc cô 

ấy luôn xin tôi tha. 

Thuốc Sinh lý Đỗ Minh mang lại hiệu quả trị 

bệnh lý rõ rệt, đặc biệt rất an toàn, tôi sử dụng 

thuốc mà không biết đến áp lực, đau nhức 

người, tinh thần tôi hiện nay thoải mái, cởi mở 

hơn rất nhiều”. 



Mãnh lực Phục dương khang chữa trị xuất 

tinh sớm từ gốc, thăng hoa chốn phòng the 

Sở hữu kho tàng hơn 100 bài thuốc quý, đội 

ngũ y chuyên gia đầu ngành tại Trung tâm 

Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc 

nghiên cứu và hoàn thiện bài thuốc chữa xuất 

tinh sớm Mãnh lực Phục dương khang. 

Mãnh lực Phục dương khang kế thừa BẢO 

BỐI KHUÊ PHÒNG từ bài thuốc Tứn khửn 

thang lừng danh Tây Bắc, công thức rượu tăng 

cường sinh lý nức tiếng của Vua săn voi 

Amakong Tây Nguyên cùng hàng chục bài 

thuốc Y học cổ truyền như: Mạch vị địa hoàng 

hoàn – Nhất dạ ngũ giao – Kỷ tử bổ thận tráng 



dương – Đại bổ nguyên khí. Bài thuốc liên kết 

4 nhóm thuốc: 

• Mãnh lực Đại bổ hoàn: Là bài thuốc thập 

toàn đại bổ, bồi bổ cơ thể, nâng lớn thể 

lực, lớn gân cường cốt, giúp chàng giao 

hoan sung sức bất tận. 

• Mãnh lực Bổ thận hoàn: Bổ thận tráng 

dương, lưu thông khí huyết, chữa triệt 

để yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh. 

• Cố tinh Trường xuân hoàn đặc chữa trị 

xuất tinh sớm: Cố tinh, dưỡng tinh huyết, 

cải thiện chất lượng tinh binh, kiểm soát 

quá trình xuất tinh, kéo dài thời gian giao 

hợp. 



• Mãnh lực Phục dương tửu: Dược tửu với 

vai trò là chất đưa, kích thích cơ thể sản 

sinh hormone nam giới, kích thích ham 

muốn tình dục và chạm đỉnh khoái cảm. 

Bài thuốc điều trị xuất tinh sớm Mãnh lực 

Phục dương khang kết hợp hơn 50 vị thuốc. 

Trong đó, nhiều vị thuốc tăng cường sinh lý 

kinh điển của Y học cổ truyền như: Tứn khửn 

(dựng lên), tơm trơng, tiên mao, bạch tật lê, 

vừng đen, ngài tằm đực, sâu chít, nhung hươu 

bắc cực, lộc giác giao, hàu biển, sâm rừng ba 

kích, tỏa dương… Thành phần 100% thiên 

nhiên an toàn, không tác dụng phụ. 



Bài thuốc Mãnh lực Phục dương khang đã hỗ 

trợ đông đảo quý ông chữa trị thành công 

chứng xuất tinh sớm, “yêu” dài lâu, sung mãn 

như thời trai trẻ. 

Uy Long Đại Bổ – bí quyết chấm dứt xuất 

binh sớm được quý ông “săn lùng” 

Uy Long Đại Bổ là bài thuốc cố tinh, tăng 

cường sinh lực nam giới được phục dựng lại 

từ thời nhà Nguyễn vì đội ngũ y bác sĩ Nhất 

nam Y Viện. Bài thuốc được khá nhiều 

chuyên gia cũng như phổ biến người dùng 

đánh giá rất có lợi, có tính lâu rất dài, an toàn 

và không dẫn tới hại dẫn sức khỏe. 



 

Thành phần: 

thuốc tăng cường sinh lý nam Uy Long Đại 

Bổ được bào chế từ hơn 30 loại dược liệu 

phòng the quý hiếm, có tác dụng cực lành 

mạnh cho quý ông như: Đông trùng hạ thảo, 



Nấm linh chi, Ngài tằm đực, Nhung hươu 

Siberia, Nhục thung dung, Ba kích, Dâm 

dương hoắc,… 

Mỗi dược liệu được cân đối đi theo “tỷ lệ 

vàng” đảm bảo tăng cường hiệu quả chữa toàn 

diện, nâng cao sự sung mãn dẫn quý ông một 

phương án tự nhiên. Dược liệu sạch là lý do 

được đánh giá lớn tại bài thuốc này. 

Bài thuốc Uy Long Đại Bổ – bí quyết sung 

mãn của nam giới 

thành công bài thuốc Uy Long Đại Bổ 

Công dụng: Uy Long Đại Bổ được bào chế 

với 4 bài thuốc nhỏ, mỗi chế phẩm mang đến 



1 công dụng không giống nhau. Điểm đặc biệt 

của thuốc chủ yếu là khả năng liên kết 4 bài 

thuốc nhỏ để tăng cường nguy cơ cương cứng 

của “cậu nhỏ”, kiềm chế tinh binh hiệu quả. 

Bộ sản phẩm gồm: Uy Long Đại Bổ Đan, Uy 

Long Đại Bổ Tửu, Uy Long Đại Bổ Hoàn, Uy 

Long Đại Bổ đặc chữa xuất tinh nhanh chóng. 

hiện nay, Uy Long Đại Bổ đang được chia 

phối độc quyền do Nhất nam giới Y Viện, địa 

chỉ: 

Dương Bảo Vương – Bí quyết “một đêm 9 

lần” dẫn nàng chạm đỉnh 



Bài thuốc Dương Bảo Vương kế thừa tinh hoa 

từ bài thuốc xuân dược cổ dâng vua “A Tô 

Cơ”. Tương truyền, vua Khang Hy của triều 

Thanh nổi tiếng với giai thoại một đêm xuân 

thị tẩm 9 mỹ nhân, sở hữu hậu cung với hơn 

3000 phi tần. 

Từ tinh hoa bài thuốc cổ phương, Dương Bảo 

Vương được nghiên cứu tiến triển bởi đội ngũ 

bác sĩ đầu ngành trong nền YHCT. Là bài 

thuốc trước nhất ứng dụng thành phần sinh vật 

gồm ngọc dương, pín ngựa hợp lại với những 

thành phần dược liệu quý như đông trùng hạ 

thảo, ba kích, nhục thung dung,… 



Hơn 50 vị thuốc quý phối chế thực hiện 

nghiêm ngặt nguyên tắc quân – thần – tá – sử 

của YHCT, bào chế thành 3 chế phẩm tương 

hỗ với nhau. Tạo thành bài thuốc trị tận gốc 

căn nguyên gây xuất tinh kịp thời, rối loạn 

cương dương, yếu sinh lý. 

Đọc thêm: tư thế yêu vạn người mê 

đồng thời, bồi bổ toàn diện, mãnh liệt gân 

cường cốt, dưỡng tinh ích tủy, lưu thông khí 

huyết. Giúp kích thích lưu thông tuần hoàn 

máu, giúp cậu bé cương nhanh, bền lâu, khêu 

gợi ham muốn tình dục. Sử dụng Dương Bảo 

Vương là bí kíp giúp cơ thể tỏa hương thơm 



kích tình, hỗ trợ chuyện ấy chạm đỉnh thăng 

hoa. 

Nhờ đấy đem lại thành công điều trị triệt để – 

Ngừa tái phát – An toàn sử dụng ngay tại nhà 

ƯU VIỆT hơn những bài thuốc Đông Y khác, 

Dương Bảo Vương bào chế bằng công nghệ 

Picosome, đem lại hiệu quả thẩm thấu nhanh 

cũng như lớn mẽ vào trong cơ thể, thành công 

gấp bội, thời gian chữa trị rút quá ngắn. 

Rượu thuốc được bào chế bằng công nghệ 

chưng cất khử độc tố, không nóng gan hại 

thận, không đau đầu, buồn nôn. 



Bộ sản phẩm Dương Bảo Vương gồm có 3 

phiên bản, gắn kết giữa VIÊN khá nhiều 

HOÀN, DƯỢC TỬU và VIÊN UỐNG CỐ 

TINH, tối ưu hóa cho từng sức đề kháng. 

• S69: Gồm viên lớn hoàn và rượu, dành 

cho quý ông có nhu cầu bổ thận, tráng 

dương, tăng cường ham muốn. 

• S73: Gồm viên cao hoàn cũng như rượu, 

dành cho quý ông suy giảm ham muốn 

và rối loạn cương dương. 

• S73 Plus: Gồm viên nhiều hoàn, rượu và 

viên uống cố tinh, dành đưa quý ông bắt 

gặp tình trạng yếu sinh lý vô cùng lớn, 

xuất tinh kịp thời. 



Bạn đọc có thể đặt mua sản phẩm cơ bản 

HÃNG qua những thông tin Dưới đây. 

Thuốc chữa xuất tinh sớm cho nam 

Zetsurin Busho 

Zetsurin Busho là thuốc chữa xuất tinh kịp 

thời dẫn nam có xuất xứ từ Nhật Bản được 

nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm không chỉ 

được bán ở Nhật mà còn được bày bán phổ 

biến ở khá nhiều quốc gia khác trong đấy Việt 

nam giới. 

Thành phần: 



 

• Hồng sâm Hàn Quốc. 

• Hạt guarana. 

• Tỏi không mùi. 

• Bột mai rùa. 

• Bột rắn lục. 

• Sữa ong chúa,… 

Công dụng: 



• tốt hơn chức năng sinh lý của nam cũng 

như tăng cường hoạt động sinh lý. 

• liên tục thời gian cương cứng, tăng thời 

gian khi giao hợp để cuộc yêu bổ sung 

phần hưng phấn. 

• Thuốc chữa trị xuất tinh nhanh chóng 

Zetsurin Busho giúp khiến cho chậm quy 

trình mãn dục nam. 

• hỗ trợ chữa trị liệt dương, rối loạn cương 

dương và xuất tinh nhanh chóng tại nam 

giới. 

• Tăng cường sản sinh nội chảy tố nam 

cho các người đang gặp vấn đề về sinh 

lý. 

phương pháp dùng: 



• Ngày uống 1 vài lần, số lần uống 6 viên 

sau khi ăn khoảng 15 tới 30 phút. 

• liệu trình dùng đạt hiệu quả tốt trong 

vòng một đến 2 tháng. 

Giá bán: 1.450.000đ/hộp. 

Sâm Alipas – Thuốc trị xuất tinh sớm đưa 

nam 

xuất tinh sớm có chữa được không . Nằm 

trong Top 10 thuốc điều trị xuất tinh sớm đưa 

nam giới chẳng thể không nhắc đến sâm 

Alipas. Sản phẩm được điều chế từ thảo dược 

tự nhiên cùng ứng dụng công nghệ hiện đại 

đảm bảo hiệu quả cao nhất dẫn người sử dụng. 



Thành phần: 

• Tinh chất mật nhân. 

• Cây giềng giềng. 

• Cỏ sừng dê. 

• 1 số loại thảo dược quý hiếm khác. 

Công dụng: 

• Sản phẩm hỗ trợ nâng cao s.khỏe sinh lý 

và bồi bổ thể lực toàn diện. 

• chống quá trình mãn dục nam nặng thêm 

nhanh chóng, kéo dài sự sung mãn đưa 

các quý ông. 

• giúp trị chứng rối loạn cương dương, rối 

loạn xuất tinh, di tinh, mộng tinh. 



• Tăng cường sk của cơ thể, lợi mật, bổ trợ 

chức năng gan, hỗ trợ điều trị chứng vô 

sinh hiếm muộn. 

kỹ thuật sử dụng: 

• sử dụng mỗi ngày một viên sau hay trước 

lúc ăn. 

• Kiên trì tuân thủ 1 tháng để cảm nhận sự 

thay đổi tích cực của cơ thể. 

Giá bán: 700.000đ/hộp. 

Thuốc chữa xuất tinh mau chóng Rocket 1h 

Rocket 1h là cái tên được nhiều người tin 

tưởng để lấy lại sự phong độ, bản lĩnh của bản 

thân trong chuyện giường chiếu. Sản phẩm đã 



được kiểm định về độ an toàn và được Bộ Y 

Tế cấp phép lưu hành hãy bạn hoàn toàn có 

thể yên tâm dùng. 

Thành phần: 

• Bá bệnh lý. 

• Bạch tật lê. 

• Táo đỏ. 

• các thành phần quan trọng khác. 

Công dụng: 

• Kích thích cơ thể sản sinh hormon nam, 

từ đấy giúp chống quá trình mãn dục 

nam giới nhanh chóng. 



• Bồi bổ s.khỏe, tăng cường thể lực, sinh 

lý cũng như bổ thận. 

• giúp chữa trị chứng bệnh yếu sinh lý, rối 

loạn cương dương của nam. 

cách sử dụng: 

• Mỗi càng ngày càng một viên, kiên trì 

dùng trong một tháng đến nhận ra thành 

công sản phẩm mang đến. 

• sử dụng một viên uống trước khi giao 

hợp khoảng hai tiếng. 

Giá bán: 70.000 đến 350.000 đ/hộp. 

Tinh chất hàu tươi Orihiro chữa trị xuất 

tinh nhanh chóng 



Tinh chất hàu tươi Orihiro là 1 trong các sản 

phẩm được nhiều người ưa chuộng cũng như 

đánh giá lớn về công hiệu của sản phẩm mang 

đến. 

 

Thành phần: 

• Chiết xuất hàu tươi. 



• khoáng chất tự nhiên. 

• Acid béo. 

• và 1 số thành phần khác. 

Công dụng: 

• hỗ trợ tốt hơn thông tin sinh lý của nam 

như xuất tinh sớm, rối loạn cương 

dương, yếu sinh lý,… 

• ngăn cản quy trình mãn dục nam sớm. 

• cải thiện sức khỏe, trường hợp vào sinh 

hiếm muộn ở căn bệnh nam giới khoa 

gây. 

giải pháp sử dụng: 



• Ngày dùng hai số lần, mỗi số lần sử dụng 

2 viên. 

• Sản phẩm có thể dùng được trong bữa ăn 

cơ bản. 

Giá bán: 350.000 – 400.000 đ/hộp. 

Japan Tengsu – Thuốc chữa trị xuất tinh 

sớm cho nam 

Japan Tengsu là sản phẩm được giới chuyên 

môn đánh giá rất nhiều về hiệu quả chữa bệnh 

nam khoa cho các quý ông. Viên uống được 

sản xuất từ Nhật Bản đã được kiểm định chặt 

chẽ về độ an toàn nên bạn hoàn toàn có thể 

yên tâm sử dụng. 



 

Thành phần: 

• Ba kích. 

• lớn quy bản. 

• Tang phiêu diêu. 

• Khiếm thực nam. 

• và 1 số loại tá dược khác. 



Công dụng: 

• cải thiện chức năng lưu thông máu tới 

dương vật, liên tục và giữ gìn thời gian 

cuộc yêu được lâu hơn. 

• giúp chữa những căn bệnh của nam như 

là yếu sinh lý, rối loạn cương dương,… 

• Bồi bổ sức khỏe gan thận, quá lớn gân 

cốt, khiến cho tăng kích thước cậu bé. 

• Nâng khá nhiều s.khỏe và cải thiện độ 

dẻo dai của cơ thể lúc tham gia vào hoạt 

động thể chất. 

biện pháp sử dụng: 

• sử dụng mỗi càng ngày càng viên, có thể 

dùng trước lúc quan hệ 30 đến 60 phút. 



• Có thể sử dụng liên tục trong vòng 72h 

thế nhưng người bệnh không được lạm 

dụng hoặc dùng quá liều. 

Giá bán: 650.000đ/hộp. 

Mỗi sản phẩm được giới thiệu trên đây đều 

nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của 

con trai khi sử dụng. Mặc dù vậy, thành công 

tích cực này chỉ đến lúc người tiêu dùng mua 

đúng sản phẩm phổ biến hãng từ các hiệu 

thuốc hay những trang thương mại điện tử uy 

tín như là Nhà Thuốc Thái Châu. 

Nhà Thuốc Thái Châu là chuỗi Nhà Thuốc 

Thái Châu uy tín số một Việt nam, chuyên 



truyền đạt những sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

nói chung và sản phẩm giúp sinh lý nói riêng. 

Tất cả những sản phẩm nhập khẩu và hàng nội 

địa ở Nhà Thuốc Thái Châu đều cam kết chính 

hãng và có nguồn gốc xuất xứ chi tiết. Cùng 

với đó, chất lượng mỗi sản phẩm luôn được hệ 

thống siêu thị Nhà Thuốc Thái Châu đảm bảo 

tới người tiêu sử dụng. 

Do vậy, ghé đến Nhà Thuốc Thái Châu.vn, 

khách hàng sẽ yên tâm mua sắm những sản 

phẩm chăm sóc sk phổ biến hãng và uy tín 

nhất. 

Không những thế, chuỗi Nhà Thuốc Thái 

Châu hiện đại trước nhất tại Việt nam giới còn 



nhận được sự hậu thuẫn vững chắc của đội 

ngũ chuyên gia cũng như bác sĩ giàu kinh 

nghiệm. Những bác sĩ cũng như bác sĩ sẽ giúp 

giải đáp mọi câu hỏi cũng như đồng hành với 

người dùng trong suốt quy trình dùng sản 

phẩm. Từ đó giúp người dùng đạt được hiệu 

quả hàng đầu đồng thời cải thiện cũng như 

nâng nhiều sức đề kháng hiện tại. 

Nhà Thuốc Thái Châu tự hào mang tới những 

sản phẩm chất lượng, cơ bản hãng hỗ trợ 

chăm sóc s.khỏe toàn diện dẫn mọi người dân 

Việt, mang tới đời sống khỏe quá lớn và tình 

cảm hơn. 



Chú ý khi dùng thuốc chữa xuất tinh kịp 

thời 

Thuốc trị yếu sinh lý rất lành mạnh dẫn nam, 

những ai đang thường gặp nội dung về chuyện 

chăn gối. Tuy nhiên ví như lạm dụng quá mức 

có thể dẫn tới rất nhiều kiến thức nguy hiểm 

do đó trong quá trình dùng người sử dụng phải 

cần thiết đến các thông tin sau: 

• Nen đi thăm khám chuyên gia ở p.khám 

chuyên khoa trước lúc sử dụng thuốc 

chữa xuất tinh nhanh chóng để được tư 

vấn, chỉ dẫn giải pháp chữa trị đúng kỹ 

thuật. 



• Không dùng thuốc quá liều lượng bác sĩ, 

nhà sản xuất quy định. 

• không thể nào tự ý tăng giảm liều dùng 

lúc chưa nhận ra thành công. 

• Không sử dụng cùng lúc nhiều loại sản 

phẩm hỗ trợ sinh lý tại chúng có thể dẫn 

tới tương tác, làm hại s.khỏe. 

• nếu đang điều trị bệnh nên người sử 

dụng cần hỏi thông qua ý kiến bác sĩ 

trước lúc sử dụng lương thực chức năng 

điều trị sinh lý. 

• duy trì tâm lý thoải mái, ổn định, ngăn 

cản căng thẳng để đạt thành công hiệu 

quả nhất trong quá trình sử dụng. 



• nam đang bắt gặp thông tin về sinh lý 

cần điển hình thẳng thắn với người vợ để 

được giải tỏa mệt mỏi và cùng nhau tìm 

phương pháp điều trị mang tới hiệu quả 

cao nhất. 

• Không hãy ép buộc mình giao hợp khi 

không có nhu cầu ở việc làm này vừa 

không tạo được khoái cảm, vừa biến 

chứng nặng đến s.khỏe của người bệnh. 

• Chế độ dinh dưỡng nên bổ sung bổ sung 

những loại thực phẩm như thịt đỏ, hàu, 

hải sản để tốt hơn chức năng sinh lý. 

• Người có kiến thức về sinh lý hãy giảm 

thiểu ăn đồ cay nóng, đồ có khá nhiều 



gia vị mặn, đồ ăn được chế biến sẵn, đồ 

nhiều dầu mỡ. 

• liên tiếp tập thể thao để cải thiện sức 

khỏe, sức bền của thể lực. 

• Đi kiểm tra chuyên gia ngay khi có 

những dấu hiệu thất thường về mặt sinh 

lý. 

Trên đây là top 10 thuốc chữa trị xuất tinh 

mau chóng dành dẫn nam giới hiệu quả nhất 

trong năm 2021 chúng tôi vừa tổng hợp để 

bạn tham khảo. 

Người dùng cần hỏi thông qua ý kiến bác sĩ 

trước lúc sử dụng gắn kết đi theo dõi tình 

trạng cơ thể lúc sử dụng sản phẩm. Hiện 



tượng biết đến có dấu hiệu lạ nên tới ngay bv 

để khám song song ngừng dùng thuốc để tránh 

diễn ra thêm tác dụng phụ ngoài ý muốn. 

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

 

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

