
Top 5+ Thuốc Cường Dương bán chạy 

nhất năm 2022 

Thuốc cường dương hiệu quả và an toàn 

nhất hiện nay. “Thuốc cương dương” là 

một trong những từ khóa được nam giới 

tìm kiếm rất nhiều nhất hiện nay. Dùng 

những loại thuốc trị rối loạn cương dương 

hỗ trợ bệnh nhân tăng khả năng cương 

cứng, kéo dài thời gian quan hệ.  

Dưới đây là những loại thuốc trị rối loạn 

cương dương hiệu quả và hàng đầu hiện tại. 

[TOP 5] Thuốc Cường Dương lâu ra giúp nam 

giới tự tin làm chủ cuộc yêu 



Rối loạn cương dương (tên tiếng Anh là 

Erectile dysfunction) là hiện tượng dương vật 

không thể cương cứng như mong muốn hay 

thời gian cương cứng không đủ để quan hệ 

tình dục. 

Nam bị hội chứng rối loạn cương dương 

thường nghĩ rằng không tự tin khi quan hệ, 

điều này khiến tình cảm vợ chồng ngày một đi 

xuống. 

Lâu dần trường hợp này khiến nam giới trở 

nên lãnh cảm, không còn có cảm giác ham 

muốn, ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng 

đời sống. 



Do đó, lựa chọn thuốc trị cương dương phù 

hợp sẽ là cách để cải thiện tình trạng này. Sau 

đây là 5 thuốc cường dương được sử dụng 

khá nhiều nhất hiện tại và mang lại hiệu quả 

cao: 

Thuốc trị rối loạn cương dương Ngựa Thái 

Ngựa Thái là loại thuốc dạng xịt (được sử 

dụng tại bộ phận sinh dục), điều trị hiệu quả 

các trường hợp xuất tinh sớm ở nam giới, rối 

loạn cương dương, giúp tăng ham muốn, kéo 

dài thời gian quan hệ,… 

Thành phần: Bao gồm những hoạt chất như 

Dimethicone, Famesol, Glycerin, Fragrance, 



Ceteareth-20, nước tinh khiết cũng như một số 

hợp chất của Ethanol. 

 

✔ 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 

Phương án sử dụng: 

• Vệ sinh sạch sẽ dương vật và lau khô 

bằng khăn mềm 

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


• Xịt 1 lượng thuốc vừa đủ ra tay, sau đó 

thoa đều cậu nhỏ một phương án nhẹ 

nhàng (có thể xịt trực tiếp lên dương vật) 

• Sau lúc quan hệ xong, rửa sạch “cậu bé” 

với nước và lau khô 

Lưu ý, đối với một số hiện tượng thuốc 

cường dương có thể dẫn tới tác dụng phụ 

như: nóng rát, ngứa ngáy dương vật; tác động 

tới âm đạo của bạn trăm năm và giảm cảm 

giác khoái cảm; diễn biến có khả năng gây 

nên liệt dương, liệt cơ gân. 

Thuốc First Up 1 Hour 

Thuốc chữa rối loạn cương dương First Up 

một Hour là loại thuốc chống xuất tinh 



sớm được khuyến cáo điển hình hiện tại, với 

công dụng hỗ trợ chữa trị hiệu quả trường hợp 

yếu sinh lý, xuất tinh kịp thời, rối loạn cương 

dương, đồng thời cải thiện sản xuất tinh trùng 

ở nam giới. 

Thành phần: Bao gồm nhung hươu, thông sao 

biển, nhân sâm, bạch tật lê, dâm dương 

hoắc,… 

Kỹ thuật sử dụng: First Up một Hour bào chế 

dưới dạng viên ngậm, nam ngậm trước thời 

điểm quan hệ khoảng 1 tiếng và mỗi ngày chỉ 

sử dụng tối đa 1 viên. 

Thuốc chống hướng dẫn với nam dưới 18 tuổi, 

số người có những bệnh về tim mạch, huyết 



áp hoặc tiền sử tai biến, người có cơ địa nhạy 

cảm với các thành phần của thuốc. 

Chữa trị rối loạn cương dương bằng 

Tadalafil 

Tadalafil là thuốc được chỉ dẫn cho người mắc 

bệnh với một số tác dụng như cải thiện các 

vấn đề sinh lý nam giới như rối loạn cương 

cứng, rối loạn chức năng xuất tinh, tăng ham 

muốn, cải thiện lưu thông máu tới dương 

vật,… 

Báo Doisong&Phapluat: bệnh lý rối loạn 

cương dương và phương pháp cứu cánh dành 

cho quý ông 



Thành phần: Hoạt chất chính trong thuốc là 

Tadalafil – hoạt chất chính trong việc điều trị 

các bệnh nam giới khoa. 

giải pháp sử dụng: dùng đúng hàm lượng của 

thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ. Người bệnh 

phải trước thời điểm quan hệ 30 phút để thuốc 

phát huy tác dụng. 

Trong quá trình sử dụng thuốc, bệnh nhân có 

khả năng gặp phải 1 số tác dụng phụ như đau 

ù tai, đau tức ngực, đau vai, buồn nôn, phù tay 

chân,… 

Nằm trong TOP đầu những loại thuốc tốt nhất 

hiện tại bắt buộc nhắc đến bài thuốc Sinh lý 



nam Đỗ Minh của nhà thuốc nam giới gia 

truyền 150 năm Đỗ Minh Đường. 

Đây cũng là bài thuốc được giới bác sĩ đánh 

giá cao về tính an toàn cũng như công dụng 

vượt trội so với rất nhiều loại thuốc chữa trị 

khác trên thị trường. 

Lương y Đỗ Minh Tuấn – GĐ chuyên môn 

nhà thuốc nam giới gia truyền Đỗ Minh 

Đường cho biết: “Theo quan niệm Y học cổ 

truyền, cậu bé không cương cứng được do can 

khí suy giảm vì can chủ trì gân. 

Tỳ khí bị suy giảm gây nên cậu nhỏ không nở 

khá nhiều được vì tạng tỳ chủ cơ. Song song 



thận chủ trì cốt tủy, thận khí chưa đủ thì cậu 

bé không cứng lên được. 

Cậu nhỏ không nóng do tâm không kiên định 

làm thần khí hư hao. Bởi vậy, chỉ buộc phải 

tinh khí từ 1 tạng suy yếu, thất thường sẽ dẫn 

đến chứng rối loạn cương cứng.” 

Từ đấy, nhà thuốc đã nghiên cứu, bào chế 

thành công bài thuốc Sinh lý nam Đỗ Minh 

loại bỏ dứt điểm chứng rối loạn cương dương. 

Thành phần hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, 

thành công toàn diện, không gây tác dụng phụ 

Sinh lý nam giới Đỗ Minh là sự kết hợp của 3 

phương thuốc nhỏ trong 1 liệu trình gồm: Hồi 



xuân phục dương thang, thuốc Đại bổ thận 

dương hoàn và thuốc Đại bổ thận. Sự kết hợp 

hài hòa “3 trong 1” này mang đến công dụng 

toàn diện, thành công điều trị căn bệnh chuyên 

sâu. 

• thoát khỏi dứt điểm căn bệnh rối loạn 

cương dương 

• làm cho mạnh cơ gân cốt, nâng cao tình 

trạng sức khỏe 

• Bồi bổ ngũ tạng, đặc biệt là tạng thận 

• Ích thận sinh tinh, giúp tăng số lượng 

cũng như chất lượng tinh trùng 

• Kích phát sản xuất hormone sinh dục 

nam, tăng hứng thú cũng như khoái cảm 



ko kể đó, bài thuốc kéo dài thời gian quan 

hệ cho nam giới của nhà thuốc nam Đỗ Minh 

Đường hỗ trợ kinh can, bổ huyết, cải thiện 

chức năng cương cứng, kéo dài thời kỳ quan 

hệ. Đồng thời cải thiện thể chất, nâng cao sức 

đề kháng, sức bền và độ bền bỉ của phái mạnh. 

Để đạt được thành công như vậy, Đỗ Minh 

Đường luôn chỉn chu, cẩn thận trong từng 

khâu kiểm tra chữa bệnh. Nhà thuốc sử dụng 

100% thảo dược tự nhiên có nguồn gốc rõ 

ràng. 

Hơn 90% các vị thuốc được thu hái trực tiếp 

từ ở vùng chuyên canh dược liệu sạch do 

chính nhà thuốc xây dựng cũng như tiến triển 



ở Văn Lâm (Hưng Yên), Lạc Thủy (Hòa 

Bình), Gia Lâm (Hà Nội). Những vị thuốc còn 

lại, với cơ hội sinh trưởng đặc biệt, Đỗ Minh 

Đường thu mua trực tiếp từ người dân bản địa 

đi rừng lâu năm. 

Đặc biệt, nhà thuốc cam kết không trộn lẫn tân 

dược, không dùng chất bảo quản vào trong bài 

thuốc bởi thế đảm bảo an toàn, lành tính và 

không dẫn đến tác dụng phụ cho tỉ lệ sử dụng. 

Vì thế, quý ông có thể hoàn toàn yên tâm lúc 

sử dụng bài thuốc nam giới này. 

Phương thức bào chế tiện lợi, dễ dàng cho 

người sử dụng 



Nhằm đem đến cho người mắc bệnh sự thành 

công và tiện lợi nhất, nhà thuốc Đỗ Minh 

Đường đã bào chế sẵn thuốc thành dạng viên 

hoàn và rượu ngâm. Bệnh nhân không có tốn 

khá nhiều thời kỳ đun sắc như dạng thuốc 

thang truyền thống. 

hướng dẫn sử dụng: 

Thuốc Hồi xuân phục dương thang được bào 

chế dạng rượu ngâm: Uống trong bữa ăn 

chính, mỗi lần từ một – 2 chén. 

Thuốc Đại bổ phục dương hoàn và thuốc Đại 

bổ thận được bào chế dạng viên hoàn: Uống 

sau lúc ăn, mỗi lần từ 10 – 15 viên tùy theo 



hiện tượng và mức độ bệnh lý mà chuyên gia 

sẽ khuyến cáo. 

Hàng ngàn nam điều trị thành công, lấy lại 

bản lĩnh con trai nhờ bài thuốc Sinh lý nam 

Đỗ Minh 

Diễn viên, NSƯT Minh Tuấn là 1 trong các 

nam giới đã lấy lại được phong độ nhờ bài 

thuốc nam giới Đỗ Minh. Anh chia sẻ: “Tôi đã 

chuyển sang tuổi 50 rồi phải cũng rất khó 

tránh cần các lần gần gũi vợ mà “trên bảo 

dưới không nghe”. 

Tìm hiểu thấy nhà thuốc Đỗ Minh Đường là 

đơn vị uy tín, có truyền thống điều trị bệnh 

150 năm bắt buộc tôi yên tâm tới kiểm tra và 



điều trị. Sau đó, dùng thuốc kết hợp liệu pháp 

châm cứu 3 tháng, không chỉ cải thiện sinh lý 

mà sức khỏe cũng tốt lên nhiều, ai cũng khen 

dạo này phong độ hơn hẳn.” 

Thuốc Stendra 

Stendra đời sống với cơ chế ảnh hưởng đến 

các cơ cũng như mạch máu giúp cải thiện lưu 

thông tuần hoàn máu tới cơ thể, tăng lưu 

lượng máu đến cậu bé, duy trì khả năng cương 

cứng, hỗ trợ và phục hồi nâng cao chất lượng 

tinh trùng,… 

Thành phần: Hoạt chất chính của loại thuốc 

này là Avanafil – hoạt chất sử dụng chữa trị 

kết quả những vấn đề sinh lý tại nam giới. 



phương án sử dụng: Thuốc được bào chế dưới 

dạng viên, người bị bệnh phải tham khảo ước 

muốn kiến của bác sĩ chuyên khoa trước lúc 

dùng. Nên sử dụng trước thời điểm quan hệ 

khoảng 15-30 phút cũng như quan tâm khoảng 

cách tối thiểu giữa 2 lần uống tối thiểu là 24 

giờ. 

nam phải thận trọng khi dùng thuốc với những 

trường hợp: bệnh nhân mắc đau tức ngực, suy 

tim, rối loạn nhịp tim; số người mẫn cảm với 

bất kỳ thành phần nào của thuốc; số người dị 

tật bẩm sinh ở cậu bé. 



Mãnh lực Phục dương Khang – CHẤM 

DỨT rối loạn cương dương [HIỆU QUẢ 

GẤP BỘI] sung mãn tới tuổi 80 

Bài thuốc trị xuất tinh sớm chữa rối loạn 

cương dương Mãnh Lực Phục dương thang 

được Trung tâm Thuốc dân tộc nghiên cứu và 

vững mạnh trên nền tảng kế thừa rất nhiều bài 

thuốc bổ thận, cường dương, sinh tinh cổ 

phương. 

Nổi bật nhất là “bảo bối phòng the”, “tiên tửu” 

chăn gối của số người Thái Đen – Tây Bắc. 

Cùng với đấy là bộ tứ bài thuốc bất bại của 

nam Mạch vị địa hoàng hoàn – Nhất dạ ngũ 

giao – Kỷ tử bổ thận tráng dương – Đại bổ 



nguyên khí được nghiên cứu bài bản, phối chế 

đỉnh cao. 

 

Thành phần: Hơn 50 thượng dược tình dục bổ 

thận, cường dương, sung mãn, thăng hoa tuyệt 

đỉnh được lựa chọn như: Tiên mao, Tứn khửn, 



Tơm trơng, Lộc giác giao, Bạch tật lê, Tỏa 

dương, Ngài tằm đực, Tang phiêu diêu, Sâu 

chít, Nhung hươu Bắc cực, nhục thung dung, 

ba kích, dâm dương hoắc,… 100% Thảo dược 

có nguồn gốc tự nhiên được Trung tâm Thuốc 

dân tộc chọn lọc kỹ lưỡng an toàn tuyệt đối, 

không tác dụng phụ. 

Công dụng: Mãnh lực Phục dương khang là sự 

kết hợp hoàn hảo 3 nhóm thuốc MÃNH LỰC 

PHỤC DƯƠNG HOÀN – MÃNH LỰC BỔ 

THẬN HOÀN – MÃNH LỰC PHỤC 

DƯƠNG TỬU trong cùng 1 bài thuốc gây 3 

mũi nhọn bổ thận, tráng dương đánh bại rối 

loạn cương cứng, tăng khả năng cương cứng 



và bền bỉ của dương vật, mang lại cảm hứng 

thăng hoa, sung mãn tuyệt đỉnh. 

Tăng bổ sung nội tiết tố tự nhiên giúp quý ông 

bình phục nguyên khí, sung mãn hừng hực 

chinh phục mọi “cuộc yêu”. 

Bài thuốc Mãnh lực Phục dương khang hỗ trợ 

đông đảo nam cải thiện chứng rối loạn cương 

cứng, phục hồi phong độ cũng như bản lĩnh 

chăn gối sau 2-3 tháng sử dụng thuốc. 

Thuốc Viagra 

Trong thực tế, thuốc Viagra là loại thuốc giúp 

chữa bệnh tim mạch tuy nhiên trong thành 



phần có chứa những chất hỗ trợ gây nên 

nghiện khả năng sinh dục ở nam. 

Thuốc có tác dụng kiểm soát chức năng cương 

cứng cũng như xuất tinh của dương vật, hỗ trợ 

lưu thông máu huyết tuần hoàn nhờ đó kích 

thích khả năng kéo dài thời gian cương dương, 

tăng khoái cảm lúc quan hệ,… 



 

Thành phần: Thành phần chính của thuốc là 

Sildenafil có tác dụng ức chế enzyme 

phosphodiesterase-5 (PDE5) đồng thời tăng 

cường lý do men GMPC bên trong dương vật. 

Liều dùng: bệnh nhân sử dụng một viên 

50mg/ lần, không sử dụng viên thứ 2 trong 



vòng 24 giờ tiếp theo, buộc phải sử dụng 

trước một giờ quan hệ tình dịch. 

1 số tình trạng khi sử dụng thuốc có thể mắc 

phải tác dụng phụ như: chóng mặt, đau lúc 

ban đầu, rối loạn tiêu hóa, đau cơ, thị giác 

thay đổi, nổi mề đay phát ban,… 

Giúp cương cứng cậu nhỏ với thuốc xịt 

Promescent 

Thuốc xịt Promescent có tác dụng dẫn đến 

nghiện chức năng cương dương, tăng độ bền 

bỉ lúc quan hệ chăn gối. Thuốc dạng xịt buộc 

phải thẩm thấu nhanh qua lớp da cậu nhỏ giúp 

“cậu nhỏ” cương cứng nhanh chóng. 



Thành phần: Lidocain là thành phần chính của 

thuốc với công dụng gây ra tê tại chỗ, suy 

giảm độ nhạy cảm của cậu bé. 1 Số thành 

phần khác như Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Lecithin đậu nành, 

Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, 

Stearoxytrimethylsilane, Citric Acid, 

Dimethicone. 

cách thức sử dụng: Xịt từ 3 – 5 lần vào cậu bé 

sau đó có khả năng sử dụng tay massage nhẹ 

nhàng để thuốc thẩm thấu nhanh hơn, sau đó 

lau khô rồi quan hệ như thông thường. Buộc 

phải sử dụng trước lúc quan hệ từ 5 – 15 phút 

để thuốc phát huy hiệu quả. 



Chú ý: Thuốc chống chỉ định với người mẫn 

cảm với bất cứ thành phần của thuốc, số người 

có những vết trầy xước ở cậu nhỏ. 

Hết rối loạn cương cứng, đưa nàng “lên 

đỉnh” sau 1 phác đồ với Uy Long Đại Bổ 

Uy Long Đại Bổ là hiệu quả nghiên cứu rất 

nhiều năm của đội ngũ chuyên gia Nhất nam 

giới Y Viện dựa trên những bài thuốc bí 

truyền của Hoàng Cung triều Nguyễn cùng 

những thông tin y học hiện đại. 

Bộ sản phẩm Uy Long Đại Bổ chữa trị rối 

loạn cương dương hoàn chỉnh bao gồm 4 bài 

thuốc nhỏ tùy theo mô hình “Quân – Thần – 

Tá – Sứ”: 



• Uy Long Đại Bổ Đặc trị Xuất Tinh sớm 

• Uy Long Đại Bổ Đan 

• Uy Long Đại Bổ Hoàn 

• Uy Long Đại Bổ Tửu 

Nhờ đấy bài thuốc cho thành công VƯỢT 

TRỘI để tiêu diệt các vấn đề sinh lý, rối loạn 

cương dương, xuất tinh nhanh chóng,… đồng 

thời hỗ trợ tăng cường sinh lý, kéo dài cuộc 

yêu một cách thức toàn diện. Nam giới sử 

dụng bài thuốc sẽ đạt được hiệu quả chữa 

đúng tỉ lệ – đúng bệnh lý. 

Hơn 30 loại thảo dược quý trong bài thuốc 

đều được lấy từ tự nhiên đạt chuẩn GACP – 



WHO, an toàn, lành tính cũng như không dẫn 

đến những tác dụng phụ với bệnh nhân so với 

các phương thuốc bình thường. 

Bài thuốc đã được rất nhiều báo đài, chuyên 

gia dành lời khen như báo đời sống & Pháp 

luật, VTC News, VTV2 Chất lượng đời 

sống,… [Xem chi tiết] 

Nhờ các ưu điểm vượt trội, hàng ngàn người 

mắc bệnh đã tin chọn cũng như dùng bài 

thuốc, trong đó trên 90% nam giới đều hài 

lòng hiệu quả của Uy Long Đại Bổ. 

Nghệ sĩ Tùng Dương là trường hợp đã phá bỏ 

tình trạng “trên bảo dưới không nghe” sau 

nhiều năm chữa. 



Siloflam cải thiện sinh lý nam 

Siloflam là loại thuốc có nguồn gốc từ Ấn Độ 

giúp hỗ trợ giải quyết các vấn đề về sinh lý 

cho nam. 

 

Thành phần: Hoạt chất sildenafil 10mg là 

thành phần chính có trong Siloflam, giúp nam 



cải thiện được hiện tượng cậu nhỏ không 

cương cứng theo mong muốn, ngăn ngừa 

trường hợp xuất tinh sớm cũng như kéo dài 

thời kỳ quan hệ cho nam giới. 

kỹ thuật dùng: Chỉ sử dụng 1 viên Siloflam 

cho mỗi lần dùng cũng như cần sử dụng trước 

khi quan hệ chăn gối khoảng 30 phút. 

Chống chỉ định với những số người có bệnh 

về gan, thận, tim mạch hay mắt. 

Thuốc Activ GRA 

Thuốc Activ GRA được điều chế dưới dạng 

viên nén bao phim hỗ trợ chữa trị các biểu 

hiện rối loạn cương dương cho nam. 



VTC.vn đưa tin: Chàng trai trẻ nhắc về hành 

trình tìm lại “bản lĩnh đàn ông” trên sóng 

truyền hình VTC2 

Thành phần: Hoạt chất chính là của thuốc là 

Sildenafil 

cách sử dụng: người bị bệnh có khả năng sử 

dụng 1 viên thuốc trước lúc quan hệ tình dục 

khoảng 1 giờ để phục hồi chất lượng quan hệ 

và không nên dùng quá 1 viên thuốc trong 1 

ngày. 

Thuốc Cialis 

Thuốc Cialis trị rối loạn cương cứng là thuốc 

chữa tùy trên công dụng của hoạt chất 



Tadalafil giúp nam giới kiểm soát được quá 

trình cương cứng, xuất tinh kết quả. 

 

Thành phần: Hoạt chất chính Tadalafil có 

trong Cialis giúp co bóp, giãn nở các mạch 

máu, tăng cường máu tới dương vật, cải thiện 

kích thước cũng như độ cứng của dương vật. 



phương pháp dùng: Thuốc Cialis có hai dạng 

chính là thuốc tác dụng ngay cũng như thuốc 

sử dụng hàng ngày. Đối với thuốc cho tác 

dụng ngay, người mắc bệnh bắt buộc uống 

trước lúc quan hệ phòng the 20 phút. Đối với 

thuốc hàng ngày bắt buộc sử dụng đều đặn 5 

ngày liên tục theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

Thuốc rối loạn cương cứng Levitra 

Thuốc Levitra là 1 sản phẩm của hãng Bayer 

Pharma AG (Đức) có tác dụng chữa trị tình 

trạng rối loạn cương cứng, giúp “cậu nhỏ” có 

thể cương dương, đẩy nhanh lượng máu lưu 

thông tới cậu nhỏ. Song song hỗ trợ tăng 

cường ham muốn và khoái cảm khi quan hệ. 



Thành phần: Vardenafil là thành phần chính 

của thuốc. Thành phần này thuộc nhóm chất 

ức chế PDE5 có công dụng ngăn ngừa hoạt 

động của phosphodiesterase enzyme loại 5, 

giúp cho lượng nito oxit tăng sinh mạnh hơn, 

kích thích phòng the ở nam. 

Xóa sổ rối loạn cương dương, tuyệt đỉnh 

thời gian yêu với Dương Bảo Vương 

Dương Bảo Vương kế thừa tinh hoa từ bài 

thuốc xuân dược cổ “A tô cơ” – bí mật chăn 

gối “một đêm yêu 9 mỹ nữ” của vị vua triều 

Thanh – vua Khang Hy. 

Đây là bài thuốc trước hết dùng thành phần 

sinh vật kết hợp với dược liệu quý hiếm nổi 



tiếng với công năng tăng cường sinh lý nam 

như ngọc dương, pín ngựa, đông trùng hạ 

thảo, nhung hươu, cao ban long,.. 

các vị thuốc quý được phối chế chuẩn theo 

nguyên tắc quân – thần – tá – sứ thành 3 chế 

phẩm gồm VIÊN CAO HOÀN, DƯỢC TỬU 

cũng như VIÊN UỐNG CỐ TINH, kết quả ưu 

việt, tạo thành cơ chế gọng kìm thép. 

Tác động vào tạng phủ, triệt tiêu căn nguyên 

dẫn đến rối loạn cương cứng, xuất mau chóng, 

yếu sinh lý, tinh huyết giảm. 

chữa trị dứt điểm – kết quả nhanh chỉ từ một 

liệu pháp – Ngừa tái phát 



Bài thuốc Dương Bảo Vương không chỉ khắc 

chế tận gốc các chứng của yếu sinh lý mà còn 

nâng tầm “cuộc yêu” chạm đỉnh. Kích thích 

ham muốn mãnh liệt, kích thích cậu bé cương 

dương nhanh và bền bỉ, lưu thông khí huyết 

giúp “cậu bé” nặng vượt trội, khiến chủ cuộc 

chơi. 

Độc đáo hơn, bài thuốc còn giúp cơ thể chàng 

tỏa mùi hương quyến rũ nửa kia, là tuyệt chiêu 

kích tình, chạm đỉnh thăng hoa cho cặp đôi. 

VƯỢT TRỘI HƠN những bài thuốc Đông y 

khác, Dương Bảo Vương được nghiên cứu 

bào chế bởi công nghệ Picosome tân tiến, giúp 



thẩm thấu nhanh và mạnh mẽ vào trong thân 

thể, hiệu quả gấp bội, thời gian chữa trị ngắn. 

Công nghệ chưng cất, khử độc rượu hiện đại, 

không dẫn tới đau trước tiên, buồn nôn, nóng 

gan, thận như nhiều bài thuốc khác. 

Bài thuốc Dương Bảo Vương được phối chế 

thành 3 chế phẩm, tối ưu hóa cho từng trường 

hợp của mỗi người. 

S69: Phù hợp cho người giảm ham muốn, có 

nhu cầu bồi bổ và “sung mãn” trong chuyện 

tình dục. 



S73: Phù hợp cho tỉ lệ thuyên giảm ham 

muốn, rối loạn cương dương, có nhu cầu tăng 

cường sinh lý. 

S73 Plus: Phù hợp cho số người xuất tinh 

nhanh chóng, rối loạn cương cứng, yếu sinh lý 

vô cùng lớn. 

cánh mày râu hoàn toàn có thể đặt mua combo 

sinh lý Dương Bảo Vương S69, S73 hoặc S73 

Plus dựa vào trường hợp cá nhân và thông qua 

tư vấn của chuyên viên mà hoàn toàn không 

phải THẲM thăm khám, đảm bảo riêng tư, bí 

mật. 

bạn đọc có thể đặt mua sản phẩm CHÍNH 

HÃNG qua các thông tin Dưới đây. 



Những chú ý lúc sử dụng thuốc chữa trị rối 

loạn cương cứng 

Trước lúc quyết định dùng bất kỳ loại thuốc 

trị rối loạn cương cứng nào, bạn đừng quên 

tham khảo ước muốn kiến và tư vấn của 

chuyên gia chuyên khoa. Ngoài ra, để việc 

điều trị bệnh lý đạt hiệu quả hiệu quả nhất, 

nam phải lưu tâm 1 số vấn đề sau: 

• tuyệt đối không tự ước muốn dùng thuốc 

trị rối loạn cương cứng lúc chưa được chỉ 

dẫn từ chuyên gia chuyên khoa hoặc sự 

chỉ dẫn của dược sĩ có chuyên môn. 

• Tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn về liệu 

pháp dùng và liều lượng của thuốc. 



Không dùng rất nhiều loại thuốc chữa rối 

loạn cương cứng khác nhau trong cùng 

thời điểm. Điều này có thể dẫn tới tình 

trạng thúc đẩy cũng như gây ra nhiều tác 

dụng phụ của thuốc. 

• Chọn mua thuốc ở cơ sở uy tín cũng như 

thăm khám kỹ về nơi sản xuất trên bao 

bì, kiến thức về thành phần cũng như đọc 

kỹ hướng dẫn dùng trước khi mua và 

dùng thuốc. Hiệu quả nhất, người mắc 

bệnh cần tới trực tiếp kiểm tra để được tư 

vấn đúng cách thức cũng như hiệu quả. 

• Bảo quản thuốc đúng cách: buộc phải 

bảo quản tại nhiệt độ phòng, ngăn chặn 

ánh nắng mặt trời và để xa tầm tay trẻ 



em. Không được sử dụng các thuốc đã 

hết hạn sử dụng. 

Trên đây là top 5 thuốc chữa trị rối loạn cương 

dương được đánh giá hiệu quả hữu hiệu hiện 

tại. Thế nhưng, trước khi dùng loại thuốc nào 

hãy cân đề cập về các lợi ích và tác dụng phụ 

của nó. 

Tốt nhất, bạn phải tham khảo tư vấn từ những 

lương y, bác sĩ để chọn được loại thuốc chữa 

trị rối loạn cương dương hàng đầu cho tình 

trạng căn bệnh của mình. 

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