
15 Thuốc Kéo Dài Thời Gian Quan Hệ 

Tốt và Phổ Biến Nhất 

Top 15 loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

được đánh giá tốt nhất. Thuốc kéo dài thời 

gian quan hệ là cứu cánh dẫn nhiều nam 

mắc suy giảm khả năng hoạt động tình dục, 

dương vật không cương cứng được lâu 

hoặc bị xuất tinh sớm khi quan hệ.  

Sau đây là top các loại thuốc đang được đánh 

giá cao cùng các lưu ý quan trọng những quý 

ông cần biết lúc dùng. 

Thuốc Kéo Dài Thời Gian Quan Hệ Giới Cấp 

Tốc Tốt Nhất Và 10 Mẹo Tăng Sinh Lực Nam 
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Thuốc kéo dài thời gian quan hệ là gì? 

Thời gian quan hệ được xem là một trong các 

thước đo thể hiện bản lĩnh của những quý ông 

trong chuyện chăn gối. 

Với sự phát triển của nhịp sống hiện đại, nam 

giới phải đối diện với rất nhiều căng thẳng 

trong cuộc sống kết hợp với thói quen lạm 

dụng bia rượu, hút thuốc lá, thường xuyên 

thức khuya, chế độ ăn uống nghỉ ngơi không 

hợp lý khiến cho chất lượng cuộc sống tình 

dục càng ngày càng suy giảm. 

Điều này cũng khiến cho nam phải đối diện 

với khá nhiều vấn đề về sức khỏe sinh lý như 

suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương 



dương cũng như đặc biệt là chứng xuất tinh 

sớm khiến cho cuộc hoan ái diễn ra một cách 

chóng vánh, không đạt được thỏa mãn khi 

quan hệ tình dục. 

1. Thuốc cường dương Ngựa Thái 7000mg 

Thuốc cường dương Ngựa Thái là các loại 

thuốc hoặc là thực phẩm chức năng có khả 

năng hỗ trợ nam cải thiện hoạt động cương 

cứng của dương vật dễ dàng nhằm có thể duy 

trì thời gian cương cứng được lâu hơn. 

Từ đấy phục vụ cho việc kéo dài thời gian 

quan hệ tình dục với bạn gái hoặc vợ. Các 

loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho 

nam được nghiên cứu dành riêng cho nam 



mắc mắc các chứng bệnh về yếu sinh lý do rối 

loạn chức năng cương dương dẫn tới. 

 

Mặc dù vậy hiện nay, thuốc cường dương còn 

được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu cải 

thiện khả năng sinh lý để nâng cao khả năng 

tình dục mỗi khi chuẩn mắc lâm trận cùng 

nàng. 



Thuốc cường dương hiện tại có chứa thành 

phần chính là những hoạt chất tổng hợp hoặc 

thảo dược có nguồn gốc từ tự nhiên. 

Những thành phần này đều có khả năng hỗ trợ 

nam cải thiện đáng kể chức năng cương cứng 

của dương vật một cách dễ dàng. 

✔ 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. 
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HOẶC: 

CHAT ZALO ::: 0876482183 

CHAT FACEBOOK 

Hoặc Gọi Số: 0876.482.183 

Bên ngoài ra, một số loại thuốc cường dương 

còn hỗ trợ tăng cường hormone nội tiết tố nam 

Testosterone, từ đấy cải thiện nhu cầu cũng 

như gia tăng ham muốn tình dục một cách 

mạnh mẽ. 

Tuy vậy, nam cần phân biệt rõ ràng thuốc 

cường dương với những loại thuốc kích dục 
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hiện tại. Thuốc kích dục là sản phẩm thuốc có 

khả năng hỗ trợ kích thích ham muốn, tăng 

khoái cảm và cải thiện đời sống tình dục. 

Trong khi đó, thuốc cường dương chỉ có thể 

phát huy tác dụng khi nam đang có ham muốn 

chuyện ấy mạnh mẽ. Chính vì thế, thuốc 

cường dương phổ biến được sử dụng trước khi 

quan hệ tình dục để phát huy tác dụng và 

mang lại hiệu quả tối ưu thay vì dùng thuốc 

kích dục. 

Thuốc cường dương Ngựa Thái là loại thuốc 

giúp điều trị rối loạn cương dương được các 

chuyên gia Thái Lan bào chế từ các loại dược 

liệu an toàn với sức khỏe. Hiện nay, trên thị 



trường đang lưu hành hai loại thuốc cường 

dương Ngựa thái với 2 hàm lượng 7000mg và 

9800mg. 

Thành phần: 

• Nhung hươu (sừng của con hươu đực): 

những thành phần của Nhung Hươu gồm 

có các acid amin, nguyên tố vi lượng, 

hoạt chất Chondroitin, Pantocrine và 

Acid uricgiu1p tăng cường khả năng sinh 

lý của cơ thể. 

• Nhân sâm Hàn Quốc: Có tác dụng dẫn 

máu tới dương vật cho tỉ lệ bị chứng rối 

loạn cương cứng và tạo được cảm giác 

hưng phấn tại nam giới. 



• Dược liệu bạch chỉ: chữa rối loạn cương 

dương và gây nên nghiện trung khu thần 

linh nhằm làm cho tăng chức năng cương 

cứng. 

• Đông trùng hạ thảo. 

• Quả của cây sơn tra. 

Công dụng: 

• Ngựa Thái 7000mg chữa trường hợp 

yếu sinh lý, tăng cường sự hứng thú và 

khoái cảm trong tình dục. Khá nhiều số 

người dung phản ánh tác dụng thuốc 

mạnh, có khả năng làm nam quan hệ liên 

tiếp 30 phút. 



• giúp dương vật cương cứng một phương 

pháp kịp thời đảm bảo an toàn và duy trì 

được khả năng cương cứng trong giai 

đoạn quan hệ. 

• Tăng kích thích cậu bé cũng như kéo dài 

thời kỳ quan hệ, chủ động kiểm soát xuất 

tinh sớm. 

• hỗ trợ tăng cường thể lực, độ dẻo dai và 

sức bền bỉ cho nam. 

Hướng dẫn sử dụng: 

• Đối với lần trước nhất dùng, chỉ phải sử 

dụng dụng khoảng ½-1 viên thuốc và 

uống 30 – 45 phút trước khi quan hệ. 



• khi sử dụng có khả năng nhai nát viên 

thuốc để có tác dụng nhanh cũng như bắt 

buộc uống cùng với 1 cốc nước. 

• Trong lần quan hệ tiếp theo có thể dùng 

liều cao hơn căn cứ vào nhu cầu. 

Để ý lúc sử dụng: 

• Thuốc không dùng cho tỉ lệ mắc cao 

huyết áp, số người có vấn đề về tim 

mạch. 

• Trong quá trình dùng thuốc, trường hợp 

thuốc làm cương dương quá mức trên 6 

tiếng mà vẫn không xuống được thì bạn 

cần tới cơ sở y tế ngay. 



• Có 1 tỉ lệ vào lần trước nhất khi sử dụng 

sẽ cảm thấy đau trước nhất hoặc buồn 

nôn. 

hiện nay trên khá nhiều đơn vị hám lợi đã 

bán thuốc tăng cường sinh lý 

nam giới cường dương ngựa thái lởm, kéo 

chất lượng làm cho niềm tin khách hàng giảm 

sút. Bởi vậy his đã tìm kiếm và chứng thực 

sản phẩm mua Sau đây là sản phẩm chính 

hãng 

thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho 

nam thường được nam sử dụng để nâng cao 

sự bền bỉ trong chốn phòng the 



Để cải thiện chất lượng cuộc sống tình dục, 

nhiều quý ông tìm đến các loại thuốc kéo dài 

thời gian quan hệ. Đây là các loại thuốc có 

khả năng làm tăng sức bền, giúp dương vật 

cương cứng lâu hơn khi quan hệ và giúp trì 

hoãn thời gian xuất tinh. 

Thuốc kéo dài thời gian quan hệ có thể được 

bào chế dưới khá nhiều hình thức không giống 

nhau như thuốc uống, thuốc bôi, thuốc xịt. 

Một số bài thuốc từ thảo dược tự nhiên cũng 

được phái mạnh tận dụng để kéo dài cuộc yêu 

một cách an toàn. Tùy thuộc theo thể trạng 

cũng như nhu cầu sử dụng, những đấng mày 



râu có thể tham khảo ý kiến chuyên gia để 

được tư vấn một loại thuốc phù hợp. 

Những loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

hiệu quả nhất 

Để kéo dài thời gian yêu, nam giới có thể cân 

nhắc sử dụng thuốc tây do chuyên gia kê đơn, 

các bài thuốc nam hay một số loại lương thực 

chức năng. Bao gồm: 

Thuốc kéo dài thời gian quan hệ tại tiệm thuốc 

tây 

hiện nay, thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

được bày bán khá nhiều tại các tiệm thuốc tây. 



Được dùng cơ bản nhất là những loại thuốc 

sau: 

1. Viên uống Vinmax kéo dài thời gian 

quan hệ 

thuốc trị xuất tinh sớm Vinmax là viên uống 

kéo dài thời gian quan hệ thường thì được chỉ 

định đưa những hiện tượng mắc suy giảm khả 

năng hoạt động tình dục vì yếu sinh lý. 

Sản phẩm được sản xuất từ Canada với những 

thành phần điển hình gồm chiết xuất từ hạt 

dây tơ hồng, tiên linh tỳ, ớt cay, bột Palmetto, 

rễ nhân sâm Panax cùng 1 số loại thảo dược 

khác. 



khi sử dụng, những thành phần bên trong viên 

uống Vinmax có khả năng kích thích lưu 

thông máu đến dương vật, khiến cho tăng khả 

năng cương cứng cũng như sức chiến đấu đưa 

“cậu nhỏ”. 

Sử dụng sản phẩm lâu rất dài còn khiến cho 

tăng testosterone nội sinh, kích thích ham 

muốn tình dục, nâng lớn chất lượng tinh trùng, 

giảm cholesterol xấu trong máu, cải thiện sức 

khỏe tim mạch cho nam giới, từ đấy hỗ trợ 

những quy ông có cuộc sống tình dục viên 

mãn hơn.Đọc thêm: mộng tinh là gì? 



Viên uống kéo dài thời gian quan hệ Vinmax 

được khuyến cáo sử dụng cho nam trong độ 

tuổi trưởng thành từ 18 – 72 tuổi. 

Hiện tượng đang thường xảy ra những thông 

tin như suy giảm sinh lý, xuất tinh mau chóng, 

rối loạn cương dương thì gìn giữ uống một 

viên mỗi ngày trong hay sau bữa ăn sáng một 

tiếng. 

Ví như sk thông thường mà muốn kéo dài 

cuộc yêu, làm tăng hưng phấn tình dục thì có 

thể uống một viên trước lúc quan hệ 30 phút. 

2. Viên uống Rocket 1h 



Viên uống Rocket 1h được xem là trợ thủ đắc 

lực trong phòng the của nhiều quý ông. Sản 

phẩm chứa chiết xuất từ táo đỏ, bạch tật lê và 

cây bá căn bệnh. 

Chúng chứa những hoạt chất sinh học có tác 

dụng bổ máu, làm cho tăng lưu lượng máu 

trong cơ quan sinh dục, giúp cậu nhỏ cương 

cứng nhanh cũng như lâu hơn lúc ân ái. 

Đặc biệt, viên uống thuốc cường 

dương Rocket 1h còn đẩy nhanh quả trình sản 

xuất hormone sinh dục nam giới, gìn giữ ham 

muốn tình dục, ngăn cản xuất tinh sớm, giúp 

thời gian ân ái được kéo dài . 



 

Sản phẩm có thể sử dụng cho nam giới từ 20 

tuổi trở lên. Các hiện tượng có triệu chứng bị 

rối loạn nguy cơ cương cứng, suy giảm sk 

sinh lý hay mắc xuất tinh sớm lúc quan hệ 

cũng có thể dùng Rocket 1h để cải thiện chất 

lượng cuộc yêu. 



Liều lượng được khuyến nghị là một 

viên/ngày, uống trước khi quan hệ tình dục 

khoảng 60 phút. 

ngăn cản lạm dụng sản phẩm quá mức hay 

uống quá liều dẫn đến 1 số tác dụng phụ hư: 

• Hoa mắt 

• Đau đầu 

• Chóng mặt 

• cậu bé cương cứng kéo dài sau lúc quan 

hệ xong. 

Giá bán: Rocket 1h phổ biến hãng Sao Thái 

Dương hiện đang được phổ biến ở chuỗi siêu 

thị Nhà Thuốc Thái Châu với giá bán 

329.000đ/hộp/6 viên. Phái mạnh quan tâm đến 



sản phẩm có thể yên tâm đặt mua mau chóng 

và đơn giản ngay ở đây. 

3. Thuốc Viagra 

Viagra cũng là 1 trong những loại thuốc kéo 

dài thời gian quan hệ đang được ưa chuộng 

ngày nay. Loại thuốc này thường được chỉ 

định trong trị rối loạn cương dương. 

Thuốc hoạt động bằng phương pháp tăng 

cường bơm máu đến thể hang của dương vật 

lúc có kích thích tình dục, từ đó hỗ trợ “cậu 

nhỏ” cương cứng nhanh hơn, to hơn cũng như 

giữ gìn được thời gian cương cứng lâu hơn lúc 

ân ái, giúp kéo dài cuộc yêu. 



 

Viagra là 1 trong những loại thuốc uống được 

khá nhiều nam giới dùng để kéo dài thời gian 

quan hệ 

Thuốc Viagra được bào chế dưới dạng viên 

nén dùng theo đường uống với khá nhiều dạng 

hàm lượng khác nhau. 



Thuốc đưa tác dụng khá mãnh liệt tuy nhiên 

không phù hợp dẫn một số đối tượng nhất 

định, bao gồm: người bệnh có tiền sử bị lớn 

huyết áp, đột quỵ, người có thông tin về mắt, 

dạ dày hoặc đang hay thấy cần các kiến thức 

như là không phải máu, thất thường trong cấu 

trúc giải phẫu của cậu nhỏ, bị bệnh đa u tủy. 

Để kéo dài thời gian quan hệ, người con trai 

có thể uống thuốc tăng cường sinh lý nam 

giới Viagra với liều dùng duy nhất từ 25 – 

100mg/ngày dựa đi theo thể trạng cũng như 

chỉ định của bác sĩ. 

4. Viên uống Maxman hỗ trợ nam kéo dài 

thời gian quan hệ 



Viên uống Maxman cũng được bán tương đối 

rộng rãi ở những hiệu thuốc Tây ngày nay. 

Sản phẩm này có công dụng chính đấy là tăng 

cường chức năng sinh lý tại nam, giúp kéo dài 

thời gian yêu cũng như chất lượng yêu để nam 

giới có những phút giây thăng hoa nhất. 

Maxman được bào chế từ các thành phần 

mang lại tác dụng có ích đối với sinh lý nam. 

Rõ ràng như Androstenedione, Epimedium 

Saggitatum, L-Taurine, Maca, Guarana 

Extract và Ginseng Blend, Saw 

Palmetto,…Bên cạnh đấy còn rất nhiều thành 

phần khác hỗ trợ mang lại thành công hiệu 



quả nhất đồng thời đảm bảo tính an toàn khi 

dùng. 

 

Về phương án sử dụng, nam dùng số lần trước 

tiên chỉ hãy uống ½ viên trước khi quan hệ từ 

30 – 60 phút. Sau 1 thời gian hiện tượng thấy 

nhu cầu sinh lý thỏa mãn thì tiếp tục uống đi 

theo liều lượng phía trên. 



Ví như cảm nhận thấy chưa đủ có thể uống 

một viên/lần cũng như cũng uống trước khi 

quan hệ từ 30 – 60 phút để đạt thành công 

hàng đầu. 

Sản phẩm này được bán ở những nhà thuốc, 

song song cũng đã có mặt tại Nhà Thuốc Thái 

Châu – nơichăm sóc s.khỏe uy tín tốt nhất 

Việt nam với giá bán 300.000đ/hộp/10 viên. 

Nam có nhu cầu kiểm tra phá và trải nghiệm 

Maxman có thể đặt mua hàng ngay tại đây. 

5. Viên uống Formula For Men 

Nằm trong danh sách các sản phẩm hỗ trợ kéo 

dài thời gian quan hệ đang được đánh giá 

nhiều hiện tại còn có Formula For Men. Sản 



phẩm được bào chế dưới dạng viên uống giúp 

kéo dài thời gian quan hệ , song song tốt hơn 

các chứng rối loạn tình dục hay thấy ở nam 

giới như xuất tinh nhanh, rối loạn cương cứng, 

suy giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý. 

Formula For Men là sản phẩm hỗ trợ kéo dài 

thời gian quan hệ đang được dùng rộng rãi 

Viên uống kéo dài thời gian quan hệ Formula 

For Men được bào chế hoàn toàn từ nguyên 

liệu tự nhiên nên khá an toàn nam. Những 

thành phần bên trong sản phẩm bao gồm L-

arginin, dâm dương hoắc, yến mạch phối hợp 

với chiết xuất từ cây cọ lùn, hạt maca, sâm Ấn 

Độ. 



giảm thiểu chỉ định dùng sản phẩm đưa nam 

giới chưa đủ tuổi trưởng thành, người bị huyết 

áp cao hay mắc dị ứng với 1 trong những 

thành phần bào chế cần viên uống. Để đạt 

được thành công lâu rất dài, các quý ông cần 

duy trì uống sản phẩm trong rất ít nhất 3 tháng 

với liều lượng một – hai viên x hai lần/ngày. 

6. Viên uống kéo dài thời gian quan hệ 

Penirum A+ 

Penirum A+ được khá nhiều người con trai 

yêu thích dùng hiện tại. Vì sản phẩm được 

chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên 100% cũng 

như sàng lọc, nghiên cứu kỹ càng. Bên cạnh 

đấy cũng được sản xuất theo dây chuyền công 



nghệ hiện đại, đảm bảo thành công và an toàn 

khá nhiều cho người dùng. 

Trong Penirum A+ có chứa những thành phần 

thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, ba 

kích tím, nhân sâm, nhục thung dung, mật 

nhân, sâm cau. Ngoài ra, Penirum A + còn 

chứa một số thành phần thảo dược khác, cải 

thiện tình trạng yếu sinh lý rõ rệt nhất, giúp 

dẫn quan hệ chất lượng hơn. 

Với thành phần được bào chế từ nhiều loại 

thảo dược quý, viên uống Penirum A+ có tác 

dụng giúp sản sinh nội chảy tố nam 

Testosterone làm cho tăng ham muốn tình dục 

cũng như tăng sự hưng phấn cho nam giới. 



Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cậu nhỏ 

cương cứng tốt hơn, kéo dài thời gian yêu đưa 

các cặp đôi. Đặc biệt, viên uống giúp cải thiện 

thành công một số chức năng sinh lý nam như 

là xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương 

dương, liệt dương, suy giảm ham muốn,…rất 

hiệu quả. 

nam giới dùng 4 viên/ngày cũng như chia làm 

cho 2 vài lần uống sau những bữa ăn. Lúc 

nhìn thấy sk sinh lý đã cải thiện, người con 

trai có thể giảm xuống còn nửa liều, tức mỗi 

ngày 2 viên cũng như cũng chia khiến 2 lần 

uống sau bữa ăn. 



hiện nay, sản phẩm Penirum A+ đang được 

phân ra phối chính hãng tại chuỗi siêu thị Nhà 

Thuốc Thái Châu với giá 590.000đ/hộp/30 

viên. Cùng với đó là chương trình khuyến mãi 

vào cùng hấp dẫn. 

8. Kem Emla 5% 

Emla 5% là thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

dạng bôi được dùng để thoa trực tiếp bên 

ngoài cậu bé. Thuốc được có nguồn gốc tại 

Thụy Sỹ, bởi Công ty dược Astra Zeneca chịu 

trách nhiệm sản xuất cũng như phân ra phối 

bên trên thị trường. 

Emla 5% là thuốc kéo dài thời gian quan hệ có 

dạng bôi 



Kem Emla 5% được bào chế từ Pirocaine phối 

hợp với thành phần Lidocaine. Chúng hoạt 

động bằng phương án gây ra tê, làm cho giảm 

cảm giác kích thích nhận được tại đầu cậu 

nhỏ, ức chế sự hưng phấn quá mức, thông qua 

đó hỗ trợ người đàn ông lâu lên đỉnh hơn và 

kéo dài được thời gian quan hệ . 

Mỗi tuýp kem Emla 5% hiện đang được bán 

bên trên thị trường với giá khoảng 200.000 – 

250.000 VNĐ. Lúc sử dụng, nam luôn rửa 

sạch dương vật, lau khô rồi lấy kem thoa một 

lớp mỏng lên toàn bộ sương vật. Chờ khoảng 

20 phút cho thuốc ngấm và phát huy hiệu quả 

rồi mới rửa lại và thực hành quan hệ như bình 



thường. Mỗi ngày không hãy bôi kem quá 3 

lần. 

9. Viên uống Mãnh Lực Trường Xuân 

Mãnh Lực Trường Xuân là sản phẩm hỗ trợ 

giúp tốt hơn sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ 

do i Trung tâm Nghiên cứu cũng như Ứng 

dụng Thuốc dân tộc nghiên cứu, sản xuất. 

Sản phẩm được nặng hơn tùy bên trên bài 

thuốc cổ phương của người Thái đen với 

những thành phần cơ bản gồm hàng chục loại 

thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương 

hoắc, tiên mao, nấm tỏa dương, củ ba kích 

tím… 



ngoài tác dụng kéo dài thời gian quan hệ , 

Mãnh Lực Trường Xuân còn được sử dụng 

với các mục đích khác như: 

• Tăng cường chức năng hoạt động của 

thận, hỗ trợ chữa trị thận hư, thận yếu 

• cải thiện khả năng cương cứng của 

dương vật 

• khiến cho quá lớn gân cốt 

• giúp chữa trị yếu sinh lý, xuất tinh mau 

chóng, rối loạn cương dương 

• Nâng cao chất lượng tinh trùng 

• tốt hơn nguy cơ miễn dịch cho nam. 

Mãnh Lực Trường Xuân bao gồm 4 chế phẩm 

gồm lớn tinh chất, thang sắc, viên hoàn và 



ngâm rượu. Qua kiểm nghiệm thực tế, có đến 

85% nam sử dụng Mãnh Lực Trường Xuân 

đạt được thành công rõ ràng sau hai – 3 tháng 

sử dụng. 

10. Thuốc kéo dài thời gian quan hệ Cialis 

Cialis được sử dụng cơ bản trong chữa rối 

loạn cương dương ở nam. Trong một số tình 

trạng, bác sĩ cũng có thể chỉ định loại thuốc 

này để kéo dài thời gian quan hệ cho những 

quý ông. Thuốc được sản xuất ở hãng dược 

phẩm Lilly. 



 

Thuốc kéo dài thời gian quan hệ Cialis đang 

được bày bán rộng rãi tại những tiệm thuốc 

tây 

Mỗi viên Cialis chứa thành phần Tadalafil có 

hàm lượng 10mg hoặc 20 mg. Tadalafil là 1 

chất ức chế chọn lọc có khả năng kích thích 



ham muốn tình dục, giúp cậu nhỏ giữ gìn 

được khả năng cương cứng lâu hơn bằng cách 

tăng cường giải phóng nitric oxide trong cơ 

thể. 

Bên cạnh đấy, thuốc cũng hỗ trợ giúp điều trị 

yếu sinh lý và khiến cho tăng khoái cảm tình 

dục dẫn những quý ông khi quan hệ. 

Để kéo dài thời gian yêu, người con trai có thể 

sử dụng một viên Cialis trước lúc quan hệ tình 

dục 30 phút. Thuốc có hiệu lực lên đến 24 giờ. 

Do đó, không uống quá một viên mỗi ngày. 

Thuốc chỉ được sử dụng dẫn nam phía trên 18 

tuổi. Người có tiền sử mắc căn bệnh về tim 



mạch, huyết áp hay đái tháo đường không cần 

sử dụng. 

Thuốc nam giới kéo dài thời gian quan hệ 

Bên cạnh các thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

trong tây y, các quý ông cũng có thể cân nhắc 

dùng một số bài thuốc nam giới được bào chế 

từ thảo dược tự nhiên. 

Chúng khá an toàn và giúp trì hoãn thời gian 

xuất binh, nâng rất nhiều chất lượng cuộc yêu 

mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào cho 

s.khỏe. 



 

1. Bài thuốc kéo dài thời gian quan hệ từ 

thỏ ty tử 

Thỏ ty tử chính là hạt dây tơ hồng, một loại 

dược liệu được sử dụng cơ bản trong y học cổ 

truyền. Vị thuốc này có khả năng cải thiện 

chức năng thận, kiện tỳ, tráng dương, khiến 

cho mạnh gân cốt. 



Chuyện này có thể hỗ trợ những quý ông có 

khả năng chiến đấu bền bỉ hơn khi quan hệ , 

hỗ trợ chống xuất tinh kịp thời, kéo dài cuộc 

hoan ái. Để nâng khá nhiều thành công, thỏ ty 

tử còn được liên kết cùng một số dược liệu 

khác khiến cho thuốc ngâm rượu uống. 

• Chuẩn bị: Thỏ ty tử cũng như đùm đũm 

và kim anh tử mỗi vị 15 gram, tiên linh tì 

12 gram, rượu trắng ngon một lít 

• kỹ thuật dùng thuốc: Giã nhỏ những vị 

thuốc nam giới đã chuẩn mắc, dẫn vô 

một cái túi vải. Sau đó, bỏ túi thuốc vào 

trong bình thủy tinh, bổ sung rượu vô 

ngâm trong 5 ngày. Để kéo dài thời gian 



quan hệ, đấng mày râu có thể dùng rượu 

thuốc mỗi ngày 3 số lần, mỗi vài lần 

uống 1 ly nhỏ ( khoảng 15 ml). 

2. Thuốc kéo dài thời gian quan hệ từ dâm 

dương hoắc 

Dâm dương hoắc được trường hợp một loại 

biệt dược chốn phòng the tại cây thuốc nam 

này mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho 

sk tình dục của những quý ông như: Bổ thận, 

tráng dương, kích thích sản sinh testosterone 

giúp nâng cao khả năng sinh lý, phòng 

ngừa xuất tinh sớm, ngăn cản rối loạn cương 

dương và kéo dài thời gian quan hệ . 



Dâm dương hoắc được tin sử dụng làm thuốc 

kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới 

• Chuẩn bị: Dâm dương hoắc, táo bì, tang 

thầm, bầu bí (ngũ bội tử) mỗi loại 15 

gram, bạch đảng sâm, ngũ vị, địa cốt tử 

mỗi loại 10 gram. 

• cách dùng thuốc: trước tiên, đem những 

vị thuốc nam rửa sạch, để ráo nước. Loại 

bỏ tất cả vô ấm sắc thuốc chuyên dụng 

cũng như đổ vô 500ml nước đun tới lúc 

cạn còn 200ml. Mỗi ngày sắc một thang 

tách ra khiến cho 3 số lần sử dụng. Dùng 

bài thuốc này trong vài tháng thường 



xuyên để hoạt động mãnh liệt mẽ hơn 

trong chuyện chăn gối. 

3. Kéo dài thời gian ân ái với bài thuốc từ 

rễ cau treo 

Rễ cau treo chứa khá nhiều ancaloit. Chất này 

đã được chứng minh là có nguy cơ kích thích 

mạch máu giãn nở, từ đấy tăng cường lưu 

thông máu tới bộ phận sinh dục của nam, hỗ 

trợ “cậu nhỏ” gìn giữ được độ cương cứng lâu 

hơn khi lâm trận. Đây là bài thuốc kéo dài thời 

gian quan hệ rẻ tiền, an toàn cho nam. 

• Chuẩn bị: Rễ cau treo 30 gram 

• phương pháp sử dụng thuốc: Rễ cau treo 

sau khi rửa sạch đem thái lát mỏng, bỏ 



vào chảo nóng sao vàng. Sau đấy đem 

thuốc sắc lấy nước đặc uống làm cho 2 

vài lần trong ngày. 

4. Thuốc kéo dài thời gian quan hệ từ củ ba 

kích 

Bài thuốc nam từ củ ba kích có tác dụng bổ 

thận, ổn định huyết áp, khiến cho tăng nguy 

cơ cương cứng và nâng cao khả năng sinh lý 

tại nam, từ đó kéo dài thời gian yêu đưa đấng 

mày râu. Sau đây là chỉ dẫn giải pháp dùng 

thuốc: 

• Chuẩn bị: một kg củ ba kích tím, 4 lít 

rượu nếp trắng nồng độ cồn từ 40 – 46 

độ 



• phương án dùng thuốc: Rửa sạch lớp đất 

bám bên ngoài củ ba kích, chẻ khiến cho 

đôi, loại bỏ lõi tại trong cũng như cắt 

thành những khúc quá ngắn. Từ bỏ ba 

kích cũng như bình ngâm chung với rượu 

trong 3 tháng có thể dùng được. Mỗi 

ngày uống 30ml tách làm cho hai vài lần 

dùng trong bữa ăn hay trước khi quan hệ 

khoảng 1 tiếng. 

các bài thuốc kéo dài thời gian quan hệ từ thảo 

dược thiên nhiên khá lành tính mặc dù vậy 

đưa tác dụng từ từ. Khi sử dụng, cánh mày râu 

cần kiên trì uống thuốc đều đặn thường ngày 

trong thiếu nhất 2 – 3 tháng. 



Có hãy uống thuốc kéo dài thời gian quan 

hệ? 

Không thể phủ nhận, các loại thuốc kéo dài 

thời gian quan hệ đã trở thành trợ thủ đắc lực 

của những quý ông trong chuyện chăn gối. 

Chúng khá tiện lợi, dễ mua và dễ sử dụng. 

Một số loại thuốc tân dược ngoài ra còn dẫn 

tác dụng rất nhanh chóng. 

cơ bản tại nguyên nhân phía trên mà nhiều 

quý ông coi thuốc kéo dài thời gian yêu như là 

một loại bí kíp chốn phòng the cũng như liên 

tiếp dùng để nâng lớn chất lượng cuộc yêu. 

Mặc dù vậy, họ không biết rằng việc lạm dụng 

thuốc kéo dài thời gian quan hệ quá mức 



chẳng các không mang lại được hiệu quả như 

ý mà còn làm cho những quý ông cần đối mặt 

với nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, nhất là 

những thuốc dùng tại chỗ có dạng xịt hoặc bôi 

ngoài dương vật. 

Thuốc kéo dài thời gian quan hệ dù mang lại 

nhiều lợi ích cho nam nhưng cũng có thể dẫn 

đến tác dụng phụ 

Những hậu quả có thể gặp lúc sử dụng thuốc 

kéo dài thời gian quan hệ bao gồm: 

• Chất gây tê và các chất hóa học được 

dùng trong những thuốc kéo dài thời gian 

quan hệ dạng bôi, xịt có thể khiến cho 

“cậu nhỏ” bị bỏng rát, phồng rộp da, nhất 



là lúc được bôi hay xịt quá liều lượng 

cho phép. 

• Thực tế cũng ghi nhận không thiếu tình 

trạng mắc suy giảm ham muốn tình dục, 

rối loạn cương dương, liệt dương ở lạm 

dụng thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

. Ngựa Thái ở Đà Nẵng. Nó làm cho 

đấng mày râu mất dần cảm giác chạn thật 

và không còn nguy cơ cảm nhận các kích 

thích tự nhiên. Việc này gây nên khó 

khăn dẫn việc cương cứng của cậu nhỏ 

mỗi khi ân ái, bên cạnh đấy lâu ngày sẽ 

gây ra liệt dương. 

• 1 số loại thuốc uống kéo dài thời gian 

quan hệ do chuyên gia kê đơn cũng tiềm 



ẩn các tác dụng phụ như là giảm huyết 

áp, chóng mặt, mờ mắt, giảm thính lực, 

liệt dương vĩnh viễn. 

• Nhờn thuốc là điều không thể hạn chế 

khỏi hiện tượng nam quá lệ thuộc vô 

những thuốc kéo dài thời gian quan hệ . 

Ban đầu thuốc có thể đưa hiệu quả có ích 

tuy nhiên càng về sau, các quý ông có 

thể phải tăng dần liều sử dụng càng gây 

nguy cơ bắt gặp luôn tác dụng phụ khôn 

lường. 

Để đảm bảo an toàn cho s.khỏe, hiệu quả nhất 

lúc diễn ra các thông tin về tình dục hệ quả tới 

thời gian quan hệ thì nam giới nên đi thăm 

khám để xác định bệnh lý tình của bản thân. 



Bác sĩ sẽ cân nhắc cũng như dẫn ra được lời 

khuyên phù hợp về việc liệu có nên dùng 

thuốc uống kéo dài thời gian quan hệ không 

hay dùng những biện pháp khác. 

Mua những sản phẩm kéo dài thời gian 

quan hệ ở đâu? 

Hiện tại, không rất khó để cánh mày râu có 

thể mua được 1 loại thuốc hoặc các sản phẩm 

giúp kéo dài thời gian ân ái trên thị trường 

Việt. 

Nam giới có thể chọn mua ở những tiệm thuốc 

tây hay các shop bán đồ người nặng. Đặc biệt, 

đặt mua hàng cơ bản hãng online tại những 

trang thương mại điện tử uy tín cũng là 



phương thức được nhiều cánh mày râu lựa 

chọn ngày nay. Phổ biến là trang thương mại 

điện tử uy tín hàng đầu Nhà Thuốc Thái Châu. 

Nhà Thuốc Thái Châu được đông đảo người 

tiêu dùng Việt biết đến là chuỗi siêu thị 

vitamin và thức ăn chăm sóc sức khỏe uy tín 

số một Việt nam. 

Cơ quan siêu thị đề cập tới người dùng hơn 

1000 sản phẩm cơ bản hãng, chất lượng đảm 

bảo cũng như thuộc những thương hiệu nổi 

tiếng phía trên thế giới và ở Việt nam giới. 

Không các thế, 100% sản phẩm ở Nhà Thuốc 

Thái Châu, đặc biệt là những sản phẩm giúp 

sinh lý nam giới sẽ được kiểm định về chất 



lượng theo quá trình chặt chẽ trước khi dẫn ra 

thị trường. 

Đồng thời, trên mỗi sản phẩm đều có dán tem 

đảm bảo riêng của thương hiệu Nhà Thuốc 

Thái Châu bên cạnh những loại tem của nhà 

sản xuất. Nhờ vậy, người sử dụng có thể dễ 

dàng nhận biết và phân ra biệt sản phẩm mua 

từ Nhà Thuốc Thái Châu với những sản phẩm 

của đơn vị khác phía trên thị trường hiện nay. 

Bên cạnh đấy, mỗi khách hàng đến với Nhà 

Thuốc Thái Châu đều sẽ được đội ngũ chuyên 

viên có chuyên môn tư vấn cụ thể về sản 

phẩm và trả lời mọi băn khoăn về giá thành, 

khuyến mãi hay phương thức vận chuyển. 



Đồng hành với đội ngũ chuyên viên là các 

chuyên gia, chuyên gia đầu ngành về các lĩnh 

vực sinh lý, sức khỏe, dinh dưỡng,…nhằm 

giúp người sử dụng xây dựng liệu trình dùng 

phù hợp, hợp lại với tập, ăn uống khoa học để 

mang lại thành công tối ưu nhất. 

vì vậy với mọi thắc mắc của khách hàng về 

sản phẩm, Nhà Thuốc Thái Châu luôn sẵn 

sàng hỗ trợ 24/7 qua hotline tư vấn Sau đây. 

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để 

được chuyên viên của Nhà Thuốc Thái 

Châu trả lời chu đáo, tận tình và mau chóng 

nhất. 



Chú ý khi dùng thuốc kéo dài thời gian 

quan hệ 

Bên cạnh những kiến thức bên trên, lúc có ý 

định dùng thuốc kéo dài thời gian quan hệ 

nam cũng phải lưu ý: 

• Tham khảo ý kiến chuyên gia và chỉ nên 

sử dụng thuốc lúc được chuyên gia đưa 

phép 

• Uống thuốc đúng liều lượng theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất hoặc theo chỉ định 

của chuyên gia chuyên khoa 

• Không lạm dụng thuốc quá mức hoặc tự 

ý tăng liều lúc chưa qua ý kiến bs 



• Trong quá trình sử dụng thuốc, cần hợp 

lại điều chỉnh cách sống, tránh áp lực, 

luyện tập thể dục liên tiếp cũng như dùng 

những thực phẩm có lợi để kéo dài thời 

gian ân ái một kỹ thuật tự nhiên. 

• tình trạng sử dụng các bài thuốc nam, 

phải kiên trì uống thuốc trong thời gian 

dài. Hiệu quả của thuốc thảo dược 

thường thì đến chậm cũng như dựa vào 

cơ địa của người sử dụng. 

• tình trạng thường thấy bất cứ dấu hiệu 

nào nghi ngờ bắt gặp luôn tác dụng phụ 

của thuốc kéo dài thời gian quan hệ , cần 

thông báo ngay cho chuyên gia biết để 

được tư vấn kỹ thuật khắc phục. 
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