
Top 27 Thuốc Tăng Cường Sinh Lý 

Tốt Nhất Hiện Nay Hàng Nhập Khẩu 

Top 27 thuốc tăng cường sinh lý nam của 

thái lan hiệu quả hàng ngàn người dùng. 

Thuốc tăng khả năng sinh lý nam là kỹ 

thuật dành cho những quý ông gặp phải các 

vấn đề liên quan tới phong độ đàn ông của 

mình. 

Mặc dù vậy, không có loại thuốc nào cũng 

đem lại hiệu quả tốt. Vậy loại thuốc cường 

dương nào được dùng khá nhiều trong giai 

đoạn hiện nay? 

Top 27 Loại Thuốc Tăng Cường Sinh Lý 

Nam Tốt Nhất Và An Toàn 



1. Cường dương Ngựa Thái 

Cường dương Ngựa Thái là sản phẩm tăng 

cường sinh lý nam (thuoc-tang-cuong-sinh-ly-

nam) có nguồn gốc từ Thái Lan. Sản phẩm 

này không phải là thuốc tuy nhiên được nhiều 

nam giới lựa chọn với mong muốn phục hồi 

sinh lực. 

Viên uống Ngựa Thái có 2 hàm lượng là 

7000mg cũng như 9800mg, trong đấy loại 

7000mg được ưa chuộng hơn. 



 

✔ Giá thuốc cương dương Ngựa Thái: 

➤ Mua một Hộp Ngựa Thái giá: 

300.000vnđ. 

➤ Mua hai Hộp Ngựa Thái giá: 



550.000vnđ. 

➤ Mua 3 Hộp Ngựa Thái giá: 700.000vnđ. 
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cũng như tăng chất lượng cuộc sống tình 

dục 

Ngoài ra, dùng viên uống cường dương Ngựa 

Thái trước mỗi cuộc yêu còn hỗ trợ tăng hứng 

thú cũng như kéo dài cuộc yêu bất tận. Nam 

giới thường xuyên gặp phải tình trạng đau 

lưng và đuối sức sau lúc “ân ái” cũng có thể 

dùng sản phẩm này để cải thiện sức khỏe. Sản 

phẩm được khuyên dùng 20 – 30 phút trước 

khi quan hệ để mang lại kết quả hiệu quả nhất. 

Công thức của viên uống cường dương Ngựa 

Thái là sự kết hợp của các dược liệu quý bao 

gồm nhung hươu, bạch chỉ, đông trùng hạ 



thảo, nhân sâm, sơn tra, Cynomorium cũng 

như Boschniakia rossica. 

Với thành phần là các dược liệu tốt cho sinh lý 

nam giới, sản phẩm hỗ trợ cải thiện những rối 

loạn tình dục thường xảy ra tại phái mạnh. 

chỉ dẫn sử dụng: 

• Người có tình trạng sức khỏe yếu: dùng 

1/3 viên/ lần trong vòng 24 giờ 

• Người có sức đề kháng trung bình: sử 

dụng 1/2 – 2/3 viên/ lần trong 24 giờ 

• Người có thể trạng tốt: Uống 1 viên/ lần, 

hiệu quả kéo dài trong 24 giờ 

• Uống trực tiếp trước khi quan hệ 20 – 30 

phút 



Giá bán tham khảo: 

• Viên uống cường dương Ngựa Thái có 

giá 320.000 đồng/ hộp 

2. Viagra – Thuốc tăng khả năng sinh lý 

nam giới hiệu quả 

Viagra là loại một trong các loại thuốc cường 

dương hiệu quả nhất ngày nay. Được sản xuất 

trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Mỹ. 

Thuốc Viagra được đánh giá khá tốt trong 

việc giúp nam giới điều trị yếu sinh lý và tìm 

lại phong độ đàn ông của mình. 



 

Viagra có tác dụng rất tốt trong việc giãn cơ 

trong thành mạch máu, cân bằng hormone 

sinh dục nam, kích thích lưu thông tuần hoàn 

máu cũng như giúp ổn định lượng máu tới 

dương vật. Điều này sẽ hỗ trợ nam giới khắc 

phục dần những biểu hiện của căn bệnh rối 

loạn cương dương, hỗ trợ dương vật có thể 



cương cứng để việc “yêu” trở nên thuận lợi 

hơn. 

lúc muốn quan hệ, bạn hãy dùng thuốc hỗ trợ 

sinh lý nam Viagra trước khoảng 30 phút đến 

1 tiếng để thuốc phát huy được tác dụng một 

cách hàng đầu. Bạn chỉ nên uống thuốc này 1 

lần mỗi ngày vì dùng quá rất nhiều có thể gây 

những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. 

Giá bán tham khảo: 

• Thuốc tăng cường sinh lý nam Viagra 

50mg có giá 250.000 đồng/ vỉ 4 viên 

3. Viên uống tăng cường sinh lý nam giới 

Mensex 



Đây cũng là một sản phẩm thuốc chữa yếu 

sinh lý nam giới có nguồn gốc tại Mỹ được 

sản xuất với thành phần tự nhiên khá an toàn 

cho người dùng. Mensex có thể giúp nam bổ 

sung những dưỡng chất quan trọng cho cơ thể 

để kích thích sản sinh hormone sinh dục nam 

giới testosterone song song khắc phục tối đa 

hiện tượng xuất tinh sớm tại nam giới. Vì vậy, 

nó cũng được coi như một loại thuốc chữa 

bệnh yếu sinh lý khá hiệu quả. 

Mensex – Viên uống thuốc hỗ trợ sinh lý nam 

hiệu quả 

Mensex có tác dụng làm giãn động mạch máu 

để việc lưu thông máu trở nên thuận lợi. Điều 



này giúp dương vật có thể cương cứng dễ hơn 

khi gặp những kích thích từ bạn tình đồng thời 

hỗ trợ duy trì cảm xúc thăng hoa trong mỗi 

cuộc “yêu”. Bên ngoài ra, loại thuốc tăng sinh 

lý này còn có tác dụng kháng viêm, giảm 

ngứa, bảo vệ cơ quan sinh dục khỏi những ký 

sinh trùng gây hại và giảm thiểu tối đa nguy 

cơ mắc những bệnh tiền liệt tuyến ở những 

quý ông. 

Giá bán tham khảo: 

• Viên uống thuốc hỗ trợ sinh lý nam giới 

Mensex có giá 1.200.000 đồng/ hộp 



4. Thuốc điều trị yếu sinh lý nam giới 

Stendra (Avanafil) 

Đây là loại thuốc có tác dụng khá tốt cho 

những nam giới yếu sinh nguyên nhân rối loạn 

cương dương. Stendra được sản xuất tại Mỹ 

và được coi là một trong các loại thuốc cường 

dương mạnh nhất. 

Loại thuốc này thường ít khi dẫn đến tác dụng 

phụ. Nam giới có thể dùng nó để có thể kéo 

dài thời gian “lâm trận” và giúp việc “yêu” trở 

nên thăng hoa hơn. Do đó, nếu bạn đang băn 

khoăn không biết yếu sinh lý uống thuốc gì tốt 

thì Stendra sẽ là một gợi ý khá tốt cho bạn. 



5. Thực phẩm chức năng Hadariki Double 

Time 

Đây là loại thuốc bổ thận tráng dương tăng 

cường sinh lực khá hiệu quả dành cho nam. 

Được chiết xuất từ các thành phần thảo dược 

tự nhiên như bạch tật lê, dâm dương hoắc, mật 

nhân,… loại thuốc này khá an toàn đối với 

người dùng. 

Hadariki Double Time có tác dụng hỗ trợ cơ 

thể nam giới lưu thông máu một cách thuận 

lợi, kích thích sản sinh nội tiết tố nam giới 

testosterone để duy trì ham muốn tình dục cho 

các quý ông. Bên cạnh đấy, nó còn có tác 

dụng làm chậm lại quá trình mãn dục nam 



giới, giảm căng thẳng mệt mỏi thần kinh và 

kéo dài phong độ đàn ông cho các đấng mày 

râu. 

Giá bán tham khảo: 

• TPCN Hadariki Double Time có giá 

250.000 đồng/ hộp 30 viên 

6. Sâm Alipas tăng cường sinh lý nam 

Sâm Alipas là sản phẩm thuốc yếu sinh lý 

nam giới dành cho người gặp phải tình trạng 

xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, yếu sinh 

lý cũng như nam giới đang trong quá trình 

mãn dục. Sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ 

với 100% thành phần tự nhiên. Sâm Alipas đã 



được phân phối vào thị trường nước ta cũng 

như hiện rất được ưa chuộng. 

Công thức của Sâm Alipas được nghiên cứu 

bởi các nhà khoa học Mỹ. Các chuyên gia đã 

tìm ra bộ ba tinh chất từ thiên nhiên có tác 

dụng tăng khả năng sinh lý nam một cách tự 

nhiên bao gồm Eurycoma Longifolia, thông 

biển pháp cũng như hàu biển. 

Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa các thành 

phần tốt cho sức khỏe tình dục như Butea 

Superba, Tribulus (bạch tật lê), Horny goat 

weed (Dâm dương hoắc), chiết xuất lá bạch 

quả, kẽm, L-Arginine,… Công thức của Sâm 

Alipas đã được chứng minh có hiệu quả tăng 



testosterone và nitric oxide. Thông qua đó cải 

thiện ham muốn tình dục, tăng khả năng 

cương dương và giúp nam giới thăng hoa 

trong đời sống tình dục. 

Sâm Alipas thích hợp với nam giới mắc yếu 

sinh lý, rối loạn cương dương, liệt dương cũng 

như giảm ham muốn tình dục. Bên ngoài ra, 

người muốn phòng tránh mãn dục nam giới 

cũng có thể dùng sản phẩm. Sâm Alipas là sản 

phẩm giúp, không có là thuốc nên bạn có thể 

sử dụng mà không cần toa của chuyên gia. 

Sâm Alipas là một trong những viên uống 

tăng cường sinh lý nam hiệu quả nhất ngày 

nay 



Cách sử dụng Sâm Alipas: 

• sử dụng đường uống 

• Mỗi lần dùng 1 viên, ngày 1 – 2 lần 

Giá bán tham khảo: 

• Sâm Alipas thuốc yếu sinh lý nam có giá 

750.000 đồng/ hộp 30 viên 

7. Japan Tengsu 

Japan Tengsu là một trong các sản phẩm thuốc 

sinh lý nam được ưa chuộng hiện tại. Sản 

phẩm được nghiên cứu cũng như sản xuất bởi 

Công ty Shiga – Nhật Bản. Viên uống Japan 

Tengsu là giải pháp dành cho nam giới gặp 

phải những vấn đề sinh lý như giảm ham 



muốn, di tinh, xuất tinh sớm, liệt dương và rối 

loạn cương dương. Bên cạnh đấy, cánh mày 

râu có triệu chứng mãn dục sớm cũng có thể 

dùng sản phẩm này để khôi phục chức năng 

sinh lý. 

Viên uống Japan Tengsu chứa công thức điển 

hình là các thành phần tự nhiên như tang 

phiêu diêu, củ ba kích, khiếm nhục nam giới, 

cao quy bản, dâm dương hoắc,… bên ngoài ra, 

sản phẩm còn được bổ sung L-Carnitine để 

kích thích tuyến yên sản sinh testosterone 

nhằm tăng sinh lý cũng như ham muốn phái 

mạnh. 



 

Viên uống Japan Tengsu chứa công thức là 

các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam 

Vì không phải là thuốc nên viên uống thuốc 

sinh lý nam giới Japan Tengsu chỉ thích hợp 

với những người bị yếu sinh lý mức độ nhẹ tới 

trung bình. Các hiện tượng nặng cần thăm 

khám cũng như điều trị theo chỉ dẫn của 



chuyên gia. Nếu có ý định sử dụng viên uống 

Japan Tengsu với những loại thuốc khác, nên 

tham khảo ý kiến bác sĩ trước lúc dùng để 

tránh trường hợp tương tác. 

hướng dẫn sử dụng: 

• dùng 1 viên/ lần tối đa trong 24 giờ đồng 

hồ 

• Chỉ sử dụng lúc có nhu cầu quan hệ tình 

dục và nên sử dụng trước lúc “ân ái” 

khoảng 30 – 60 phút 

Giá bán tham khảo: 

• Viên uống tăng sinh lý Japan Tengsu có 

giá 400.000 đồng/ hộp 16 viên 



8. Rocket 1h – thuốc cường dương Việt 

nam giới cơ bản nhất 

Đây là loại thuốc có tác dụng giúp cơ thể sản 

sinh ra nội tiết tố nam để duy trì việc quan hệ 

tình dục của nam giới. Với các quý ông bị rối 

loạn cương dương khiến “cậu nhỏ” chẳng thể 

cương cứng và thường xuyên mắc xuất tinh 

sớm, Rocket 1h sẽ là một lựa chọn khá tốt cho 

bạn. 



 

Rocket 1h là “vị cứu tinh” của rất nhiều 

nam mắc yếu sinh lý 

Rocket 1h là một loại thuốc tăng sinh lý nam 

giới được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm 

Thái Dương tại Việt nam. Loại thuốc này 

được điều chế bởi những thành phần thảo 

dược tự nhiên nên khá an toàn cho người sử 



dụng cũng như ít khi gây nên những tác dụng 

phụ. Bên cạnh đấy, giá thành của nó cũng khá 

phù hợp nên được khá nhiều nam lựa chọn. 

Bạn có thể uống thuốc trước khi quan hệ từ 2 

– 5 tiếng để thuốc ngấm và phát huy tác dụng. 

Căn cứ vào hiện tượng yếu sinh lý của mình 

bạn có thể uống từ 1- 2 viên mỗi lần. Thuốc 

có thể giúp bạn cương cứng dương vật cũng 

như kéo dài thời quan hệ lên đến 1 giờ. Tuy 

vậy, tác dụng của thuốc dài hoặc ngắn cũng sẽ 

tùy vào sức đề kháng của mỗi người. 

Giá bán tham khảo: 

• Rocket 1h có giá 300.000 đồng/ hộp 6 

viên 



9. Viên ngậm X – Marvel 

nam đang tìm loại thuốc tăng sinh lý namý 

dạng viên ngậm có thể cân nhắc viên ngậm X 

– Marvel. Sản phẩm được sản xuất bởi Công 

ty cổ phần Dược phẩm Ecolife cũng như được 

Công ty cổ phần Dược phẩm Việt – USA phân 

phối ra thị trường. Sản phẩm được xem là 

phương pháp dành cho nam giới mắc yếu sinh 

lý cũng như mắc phải các rối loạn chức năng 

tình dục khiến đời sống vợ chồng trở nên 

“nguội lạnh”. 

Thành phần của viên ngậm X – Marvel đa 

phần là những loại thảo dược có tác dụng tăng 

sinh lý và kích thích sản xuất testosterone một 



cách tự nhiên như cao bá bệnh, cỏ cà ri, huyết 

nhung hươu, bạch tật lê, kẽm và cao ba kích. 

Bên ngoài hiệu quả tăng cường sức khỏe tình 

dục, những thành phần trong sản phẩm còn 

giúp nam nâng cao tình trạng sức khỏe và 

giảm trường hợp mệt mỏi, mất sức sau mỗi 

lần “xung trận”. 

Viên ngậm X – Marvel có tác dụng tăng sản 

xuất testosterone và cải thiện sức khỏe sinh 

lý nam giới một cách tự nhiên 

Viên ngậm X – Marvel được khuyến khích 

dùng lâu dài để ổn định nồng độ testosterone. 

Khi dùng sản phẩm, nên kết hợp với lối sống 

lành mạnh và ăn uống điều độ để cải thiện sức 



khỏe một cách toàn diện. Sản phẩm này đặc 

biệt thích hợp với nam gặp phải tình trạng tinh 

trùng yếu cũng như thiếu hứng thú lúc quan 

hệ. 

hướng dẫn sử dụng: 

• Ngậm cho đến lúc sản phẩm tan hoàn 

toàn 

• dùng mỗi ngày 1 viên, dùng trước khi đi 

ngủ 1 – 2 giờ đồng hồ 

Giá bán tham khảo: 

• Viên ngậm tăng khả năng sinh lý nam X 

– Marvel có giá 700 – 750.000 đồng/ hộp 

10. Thuốc tăng cường sinh lý nam Siloflam 



Thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam 

Siloflam là thuốc kê đơn cũng như chỉ được 

sử dụng khi có chỉ định từ bác sĩ. Thuốc 

thường được sử dụng trong tình trạng rối loạn 

cương dương cũng như liệt dương. Bên ngoài 

ra, nam bị yếu sinh lý cũng như mất đi hứng 

thú, khoái cảm khi quan hệ cũng có thể sử 

dụng sản phẩm này. 

Thành phần chính của thuốc là hoạt chất 

Sildenafil. Hoạt chất này có tác dụng ức chế 

chọn lọc PDE-5 nhằm làm tăng nồng độ 

GMPc, từ đó giúp cải thiện khả năng cương 

dương cũng như giúp dương vật giữ được độ 

cương trong thời gian dài. Thuốc mang lại 



hiệu quả nhanh chóng, chỉ sau khi uống 

khoảng 30 phút. 

 

Siloflam là loại thuốc tăng khả năng sinh lý 

nam hiệu quả nhất được nhiều người lựa 

chọn 



tuy vậy, tác dụng của thực phẩm chức năng 

tăng cường sinh lý nam giới Sildenafil chỉ 

phát huy khi có kích thích tình dục. Mặc dù 

mang lại hiệu quả cao trong cải thiện khả năng 

cương dương thế nhưng loại thuốc này tiềm 

ẩn rất nhiều rủi ro và tác dụng phụ. Bởi thế, 

nam giới chỉ nên sử dụng thuốc lúc có chỉ 

định của bác sĩ cũng như cần tránh tình trạng 

lạm dụng quá mức. 

Cách dùng thuốc thuốc sinh lý nam tốt nhất 

Siloflam: 

• Mỗi lần sử dụng 1 viên, ngày dùng 1 lần 

• Uống trước lúc quan hệ tình dục khoảng 

1 giờ đồng hồ 



Giá bán tham khảo: 

• Thuốc Siloflam 100 có giá 120.000 

đồng/ vỉ 4 viên 

11. Viên uống tăng cường sinh lý Maxman 

Review thuốc tăng cường sinh lý nam 

Maxman được nhiều nam giới lựa chọn khi 

gặp phải tình trạng yếu sinh lý, giảm ham 

muốn, rối loạn cương dương và xuất tinh sớm. 

Công thức của sản phẩm được nghiên cứu và 

tính toán kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả tối ưu 

nhất. 

Thành phần “chủ chốt” trong sản phẩm là 

Androstenedione 100mg được sản xuất bởi 



tuyến sinh dục. Hormone này có vai trò trung 

gian trong quá trình sản sinh testosterone, 

androgen cũng như các nội tiết tố khác. Bên 

cạnh đấy, viên uống còn được bổ sung chiết 

xuất Guarana, Epimedium Sagittatum (dâm 

dương hoắc), L-Taurine, bạch tật lê, nhân 

sâm,… 

 



Viên uống Maxman được khuyên dùng cho 

nam mắc yếu sinh lý cũng như gặp phải 

những rối loạn chức năng tình dục 

Viên uống Maxman có tác dụng cải thiện sức 

khỏe sinh lý nam giới một cách toàn diện, 

song song phục hồi thể trạng và giảm trường 

hợp mệt mỏi, suy nhược. Với khả năng kích 

thích tinh hoàn sản sinh testosterone, sản 

phẩm còn có thể cải thiện một số vấn đề sức 

khỏe liên quan đến giảm nội tiết nam giới như 

đau lưng, mỏi gối, tinh thần uể oải, tương đối 

khó tập trung và giảm trí nhớ. 

Cách dùng viên uống thuốc tăng cường sinh 

lực Maxman: 



• sử dụng ½ viên trong lần trước tiên, sau 

có thể sử dụng 1 viên/ lần 

• sử dụng tối đa 1 viên/ 24 giờ 

• Chỉ sử dụng lúc có nhu cầu quan hệ tình 

dục cũng như nên dùng trước khi “ân ái” 

khoảng 30 – 60 phút 

Giá bán tham khảo: 

• Viên uống thuốc bổ cho nam giới 

Maxman có giá 230.000 đồng/ hộp 

12. Mãnh Lực Khang 

Review thuốc tăng cường sinh lý nam Mãnh 

Lực Khang là thực phẩm chức năng có tác 

dụng cải thiện sức khỏe sinh lý phái mạnh. 



Mặc dù chỉ là TPCN mặc dù vậy sản phẩm có 

thể mang lại hiệu quả rõ rệt nếu dùng đều đặn. 

Nam giới có nhu cầu bổ thận tráng dương 

cũng như tăng cường sinh lực nên sử dụng 

Mãnh Lực Khang để cải thiện sức khỏe. 

Viên uống thuốc tăng cường sinh lực Mãnh 

Lực Khang có thành phần chính là tinh chất 

sâm cau, ba kích tím, cây bá bệnh, nhục thung 

dung, đông trùng hạ thảo cũng như dâm 

dương hoắc. Các loại thảo dược trong công 

thức của sản phẩm đều có tác dụng tăng khả 

năng sinh lý cũng như cải thiện nội tiết nam 

một cách tự nhiên. 



Mãnh Lực Khang có thành phần chính là 

sâm cau, ba kích tím, cây bá bệnh, đông 

trùng hạ thảo, nhục thung dung,… 

dùng Mãnh Lực Khang đều đặn còn hỗ trợ 

làm chậm quá trình mãn dục nam, thúc đẩy 

sản xuất tinh trùng, song song tăng chất lượng 

tinh binh cũng như cải thiện khả năng thụ thai. 

Cánh mày râu gặp phải trường hợp sinh lý yếu 

có thể dùng sản phẩm này để sớm có tin vui 

cũng như sung mãn hơn lúc ân ái. 

Cách dùng viên uống Mãnh Lực Khang: 

• sử dụng bằng đường uống 

• Mỗi lần sử dụng 1 viên, ngày 2 lần 



• Nếu sử dụng với mục đích tăng khả năng 

cương dương, nên sử dụng 4 viên trước 

khi quan hệ 2 – 4 giờ đồng hồ 

Giá bán tham khảo: 

• Viên uống thuốc sinh lý nam tốt nhất 

Mãnh Lực Khang có giá 850.000 đồng/ 

hộp 

13. Mãnh Lực Trường Xuân 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực 

Trường Xuân là sản phẩm được nghiên cứu 

bởi đội ngũ chuyên gia của Công ty cổ phần 

Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc. 

Hiểu được những ảnh hưởng của chứng yếu 



sinh lý đối với nam, đội ngũ bác sĩ đã mất 

nhiều công sức cũng như thời gian để nghiên 

cứu ra sản phẩm. Được biết, Mãnh Lực 

Trường Xuân được kế thừa và phát triển từ bài 

thuốc chữa yếu sinh lý của dân tộc Thái Đen ở 

tại vùng Tây Bắc. 

Công thức của sản phẩm là sự kết tinh của hơn 

30 loại thảo dược quý hiếm, trong đó phải kể 

đến nấm tỏa dương, dâm dương hoắc, ba kích, 

nhục thung dung, sâm cau, kim anh tử, đỗ 

trọng, đẳng sâm, tang ký sinh,… Với công 

thức là những dược liệu quý, Mãnh Lực 

Trường Xuân hỗ trợ nam tăng cường sinh lực 

cũng như khôi phục bản lĩnh khi “xung trận”. 



Mãnh Lực Trường Xuân – giải pháp dành 

cho cánh mày râu bị suy giảm sức khỏe 

sinh lý cũng như mãn dục sớm 

Sản phẩm được nghiên cứu dành cho người 

gặp phải những vấn đề như liệt dương, xuất 

tinh sớm, tinh trùng yếu, giảm ham muốn 

cũng như yếu sinh lý. Mặc dù không có là 

thuốc điều trị mặc dù vậy viên uống Mãnh 

Lực Trường Xuân mang lại hiệu quả rõ rệt 

nếu dùng đều đặn trong thời gian dài. Để tối 

ưu hiệu quả, nam giới nên kết hợp với chế độ 

ăn uống khoa học, sinh hoạt hợp lý cũng như 

điều chỉnh tần suất quan hệ tình dục phù hợp. 

Cách dùng Mãnh Lực Trường Xuân: 



• sử dụng bằng đường uống 

• Mỗi ngày sử dụng 12 – 15 viên, chia 

thành 2 lần uống 

• Để đạt kết quả hàng đầu, nên sử dụng 

đều đặn trong 2 – 3 tháng 

• Mãnh Lực Trường Xuân không phải là 

thuốc cũng như không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh 

Giá bán tham khảo: 

• Viên uống Mãnh Lực Trường Xuân có 

giá 750.000 đồng/ hộp 

• ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Mãnh 

Lực Trường Xuân Plus với công thức 

được cải tiến hỗ trợ cánh mày râu đạt 



đỉnh phong độ và kéo dài cuộc yêu bất 

tận với giá 950.000 đồng/ hộp 

14. Tem ngậm Sentrip 

Tem ngậm Sentrip là “trợ thủ đắc lực” của 

cánh mày râu trong mỗi cuộc yêu – đặc biệt là 

với nam giới có các vấn đề như xuất tinh sớm, 

rối loạn cương dương cũng như thiếu hứng 

thú khi ân ái. Sản phẩm này được sản xuất bởi 

Công ty C. L. Pharm của Hàn Quốc. Ngay lúc 

phân phối về Việt nam, sản phẩm đã nhận 

được sự quan tâm của cánh mày râu. 

Thành phần chính của tem ngậm Sentrip là 

Tadalafil – hoạt chất ức chế PDE-5 có tác 

dụng tăng độ cương và thời gian cương cứng 



của dương vật. Bên cạnh đó, công thức sản 

phẩm còn được bổ sung nhung hươu, đông 

trùng hạ thảo, nấm linh chi Hàn Quốc,… 

 

Tem ngậm Sentrip là “trợ thủ đắc lực” của 

nam bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm và rối 

loạn cương dương 



Sản phẩm giúp cải thiện tình trạng trở ngại lúc 

cương dương, đồng thời tăng sự sung mãn và 

kéo dài cuộc yêu gấp 3 – 5 lần. Những thành 

phần thảo dược trong sản phẩm này còn kích 

thích cơ thể sản xuất testosterone một cách tự 

nhiên. Qua đấy tăng số lượng, chất lượng tinh 

trùng, cải thiện ham muốn tình dục cũng như 

giúp nam giới làm chủ cuộc yêu. 

Tem ngậm Sentrip thích hợp với nam mắc rối 

loạn cương dương, liệt dương, yếu sinh lý, di 

tinh,… Bên cạnh đó, nam muốn trải nghiệm 

cuộc yêu bất tận cũng có thể dùng sản phẩm. 

Nhưng, cần tránh lạm dụng tem ngậm Sentrip 



cũng như những loại thuốc bổ cho nam giới 

khác. 

Cách dùng tem ngậm Sentrip: 

• Ngậm cho tới lúc sản phẩm tan hoàn toàn 

• dùng tối đa 1 tem/ lần trong 24 giờ. 

Trong lần thứ nhất dùng, chỉ nên sử dụng 

½ tem ngậm để tránh cảm giác chóng 

mặt và nóng bừng. 

• Theo kiến thức từ nhà sản xuất, nên sử 

dụng tem ngậm Sentrip trước khi quan 

hệ 30 phút để đạt kết quả tốt nhất 

Giá bán tham khảo: 



• Tem ngậm Sentrip có giá 790.000 đồng/ 

hộp 

15. Viên uống Fuji Sumo tăng cường sinh lý 

nam giới 

Nếu đang tìm kiếm thuốc tăng cường sinh lực 

nam của Nhật, bạn có thể cân nhắc về viên 

uống Fuji Sumo. Sản phẩm là thực phẩm chức 

năng thuốc cải thiện sinh lý nam giới bán chạy 

nhất ở Nhật cũng như rất được ưa chuộng tại 

thị trường nước ta. Viên uống Fuji Sumo có 

thể sử dụng cho nam từ 18 tuổi trở lên mắc 

suy giảm sức khỏe sinh lý. 

Công thức của sản phẩm chứa 12 thành phần 

quý hiếm bao gồm rắn đỏ Mamushi, mật nhân, 



nấm linh chi, nấm lên men giàu kẽm, macca, 

nhân sâm, baba, kiến gai đen,… những thành 

phần này có tác dụng tăng nội tiết nam giới, 

cải thiện khả năng cương dương, tăng số 

lượng và chất lượng tinh trùng. Với sự giúp 

của viên uống Fuji Sumo, nam có thể thăng 

hoa cũng như làm chủ “cuộc yêu”. 

 



Viên uống Fuji Sumo chứa 12 thành phần 

quý hiếm tốt cho sức khỏe phái mạnh 

ngoài ra, sản phẩm cũng hỗ trợ điều trị những 

rối loạn tình dục hay thấy tại phái mạnh như 

tinh trùng yếu, mãn dục nam, xuất tinh sớm, 

rối loạn cương dương,… Bên cạnh các lợi ích 

đối với sức khỏe sinh lý, dùng viên uống 

thường xuyên còn giúp phái mạnh tăng cường 

sức khỏe cũng như tránh tình trạng đuối sức, 

đau lưng sau mỗi lần “xung trận”. 

hướng dẫn sử dụng: 

• Uống trực tiếp với nước, dùng sáng cũng 

như tối sau bữa ăn khoảng 30 phút 

• Mỗi lần dùng 1 viên, ngày sử dụng 2 lần 



Giá bán tham khảo: 

• Viên uống Fuji Sumo có giá 1.050.000 

đồng/ hộp 

Vì sao đấng mày râu lại tìm tới thuốc tăng 

khả năng sinh lý nam? 

Trước lúc đi vào tìm hiểu những loại thuốc 

chữa yếu sinh lý dành cho nam giới, chúng ta 

sẽ cùng nhau lý giải xem nguyên do nào khiến 

việc dùng thuốc yếu sinh lý ngày một trở nên 

chủ yếu như thế. 

Yếu sinh lý là nối “khiếp sợ” của tất cả các 

quý ông. Khi mắc phải căn bệnh này, ham 

muốn tình dục của nam sẽ mắc ảnh hưởng 



nghiêm trọng, khiến họ mất đi phong độ 

“mãnh hổ” khi “yêu” của mình. Điều này 

khiến tâm lý của họ trở nên tự ti, chán nản 

cũng như trốn tránh mỗi khi bạn đời của mình 

nhắc tới chuyện “yêu”. 

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên căn bệnh 

rất khó nói này tại nam. Không ít người cho 

rằng chỉ các người nhiều tuổi thì mới bị yếu 

sinh lý, tuy vậy thực tế lại cho thấy ngày một 

có khá nhiều nam giới mắc “bất lực” ngay từ 

khi còn ở độ tuổi còn khá trẻ. Do vậy, việc tìm 

hiểu cũng như lựa chọn cho mình những giải 

pháp để đánh bay căn bệnh này luôn là vấn đề 

được nam đặc biệt quan tâm. 



Tại sao càng ngày càng nhiều nam tìm đến 

thuốc tăng khả năng sinh lý nam? 

Yếu sinh lý không dẫn tới nguy hiểm đến tính 

mạng tuy nhiên nó lại dẫn đến những ảnh 

hưởng rất lớn tới đời sống hàng ngày, tâm 

sinh lý cũng như sức khỏe của nam. Với các 

nam mắc yếu sinh nguyên nhân nguyên do 

bệnh lý, chất lượng tinh trùng của họ cũng sẽ 

mắc ảnh hưởng lớn. Điều này khiến không ít 

nam giới rơi vào trường hợp vô sinh – hiếm 

muộn, tương đối khó có con. 

Trong số những phương pháp để điều trị căn 

bệnh này, việc dùng các loại thuốc tăng cường 

sinh lực được khá nhiều người lựa chọn bởi lẽ 



cách này thường khá nhanh gọn, thuận tiện. 

Ngay Bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm 

hiểu kỹ hơn về các loại thuốc trị yếu sinh lý 

hiệu quả nhất ngày nay. 

Khi nào nên dùng thuốc tăng cường sinh lý 

nam? 

Trước áp lực đời sống, nam rất khó tránh khỏi 

một số vấn đề về sinh lý như giảm ham muốn, 

xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,… Nếu 

xảy ra tạm thời, những vấn đề này sẽ dần được 

cải thiện sau lúc điều chỉnh lối sống. 

Mặc dù vậy, trong khá nhiều trường hợp, các 

rối loạn chức năng tình dục có thể kéo dài do 

giảm nồng độ testosterone. Hiện tượng này 



thường không thể cải thiện bằng cách điều 

chỉnh lối sống. Thậm chí, hiện tượng có thể 

trở nên nghiêm trọng hơn nếu không phải giải 

pháp khắc phục kịp thời. 

Vì thế, nam có thể dùng thuốc tăng cường 

sinh lý trong các trường hợp sau: 

• Chức năng sinh lý suy giảm trong một 

thời gian dài 

• Giảm ham muốn tình dục hoặc thậm chí 

không có hứng thú khi ở cạnh bạn tình 

• Có hứng thú nhưng không thể “ân ái” do 

khó cương cứng 

• Xuất tinh sớm, xuất tinh ngược 



• Di tinh (đạt khoái cảm mặc dù vậy không 

xuất tinh) 

• Có triệu chứng mãn dục sớm 

• Tinh trùng yếu gây tương đối khó có con 

nam giới chỉ nên sử dụng thuốc khi đã áp 

dụng các phương pháp ở nhà mặc dù vậy 

không mang lại hiệu quả. Bởi việc sử dụng 

thuốc tùy thuộc tiện cũng như bừa bãi có thể 

dẫn đến tác dụng phụ. Bên ngoài ra, cánh mày 

râu không phải vấn đề về sinh lý nên hạn chế 

sử dụng thuốc để tăng hứng thú cũng như kéo 

dài “cuộc yêu”. Dựa vào thuốc cũng là nguyên 

do gây nên yếu sinh lý nam mà rất nhiều 

người bỏ thông qua. 



Thuốc tăng cường sinh lý nam giới có hại 

không? 

sử dụng thuốc cải thiện sinh lý nam giúp cải 

thiện sức khỏe tình dục cũng như hỗ trợ điều 

trị những vấn đề sinh lý như xuất tinh sớm, 

yếu sinh lý, rối loạn cương dương,… bên 

ngoài ra, một số sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện 

sức khỏe và khắc phục hiện tượng suy nhược 

do làm việc căng thẳng một thời gian dài. 

nhưng, nam giới cần thận trọng lúc dùng 

thuốc tăng cường sinh lực nam – nhất là 

những loại thuốc không đảm bảo an toàn, mập 

mờ về nguồn gốc và xuất xứ. Những loại 

thuốc này thường chứa hoạt chất tổng hợp, 



mang lại hiệu quả nhanh và mạnh thế nhưng 

về lâu dài có thể khiến sức khỏe suy yếu. 

Thậm chí, một số tình trạng có thể gặp phải 

tác dụng phụ nghiêm trọng khi sử dụng. 

bên ngoài ra, cánh mày râu cũng nên tham 

khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định dùng thuốc. 

Bởi một số loại thuốc đã được cấp phép lưu 

hành mặc dù vậy chỉ được sử dụng khi có chỉ 

định của nhân viên y tế. Tự ý dùng có thể gây 

ra trường hợp thiếu máu cơ tim, dương vật 

cương cứng trong khá nhiều giờ liền, nhịp tim 

nhanh, hồi hộp, nhìn mờ, choáng váng và 

thậm chí là liệt dương vĩnh viễn. 



Những lưu ý lúc sử dụng thuốc tăng cường 

sinh lý nam giới 

Thuốc nào cũng có thể gây tác dụng phụ nếu 

bạn sử dụng không đúng cách và những loại 

thuốc sinh lý nam giới này cũng vậy. Lúc 

uống thuốc quá liều, bạn có thể gặp phải tình 

trạng đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, 

ngứa râm ran người, chướng bụng thậm chí là 

rất khó thở. 

Do vậy lúc dùng thuốc viên uống tăng cường 

sinh lý nam, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: 

• Để tránh gặp phải các tình huống không 

mong muốn, nam giới trước khi uống 



thuốc cần tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ 

cũng như dùng thuốc đúng liều. 

• các nam có các bệnh lý liên quan tới vấn 

đề huyết áp cũng như dùng những loại 

thuốc chẹn alpha thì cũng cần lưu ý kỹ 

trước khi dùng thuốc uống tăng cường 

sinh lý nam. 

• Bên cạnh việc dùng thực phẩm chức 

năng sinh lý nam, những quý ông cũng 

nên lưu ý đến những chế độ sinh hoạt 

hàng ngày. Việc từ bỏ những thói quen 

không tốt cho sức khỏe như thức khuya, 

hút thuốc lá, uống rượu, bia, lười vận 

động là rất quan trọng. 



• bên ngoài ra, nam giới cũng cần xây 

dựng cho mình một chế độ ăn uống đầy 

đủ dưỡng chất để giảm đi nguyên nhân 

gây nên căn bệnh yếu sinh lý. Hơn nữa, 

các quý ông cần chăm chỉ luyện tập thể 

thao để có thể duy trì sức khỏe một cách 

tốt nhất. 

• Để cải thiện sức khỏe một cách toàn 

diện, cánh mày râu nên bổ sung các loại 

sản phẩm tăng khả năng sinh lý nam 

giới. Những loại thực phẩm này giúp cải 

thiện sinh lý một cách tự nhiên mà không 

gây nên tác dụng phụ như thuốc cũng 

như viên uống hỗ trợ. 



Sử dụng thuốc tăng cường sinh lý nam có 

thể cải thiện mau chóng tình trạng “yếu” 

của các quý ông. 

Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc cũng cần lưu ý, 

đây chỉ là thuốc có tác dụng giúp tăng cường 

sinh lý không sử dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. Nam giới không thể nào được lạm dụng 

các loại thuốc cường dương này, bởi nó có thể 

dẫn tới tình trạng nhờn thuốc cũng như khiến 

bệnh tiến triển nặng, không thể điều trị khỏi. 
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