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Nên kiêng ăn gì, ăn gì để chống xuất tinh sớm là thắc mắc
của không ít nam giới và các bà vợ. Bởi bổ sung thực phẩm
đúng cách sẽ hỗ trợ quá trình điều trị, giảm tình trạng
“chưa đến chợ đã hết tiền”. Bài viết sau đây sẽ giúp phái
mạnh xây dựng được chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp cải
thiện sinh lý hiệu quả.

Những thực phẩm nên ăn phòng chống bệnh xuất tinh sớm

Ăn gì để chống xuất tinh sớm?

Xuất tinh sớm có thể xảy ra ở bất kỳ đối độ tuổi nào, gây mất
tự tin khi quan hệ, giảm sinh lý chính vì vậy mà việc phòng
chống chứng bệnh này là điều cần thiết. Để trả lời cho câu hỏi
“xuất tinh sớm nên ăn gì?” Bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn – Nguyên
Phó giám đốc chuyên khoa của Bệnh viện Y học cổ truyền
Trung ương cho biết “Để phòng tránh bệnh xuất tinh sớm nam
giới có thể ăn các thực phẩm chứa nhiều kẽm, magie… bổ sung
cho cơ thể các loại vitamin giúp tăng sức khoẻ sinh lý cho cơ
thể, ngăn chặn chứng bệnh này.” Những loại thực phẩm dưới
đây không chỉ giúp khắc phục tình trạng “ra” nhanh ở nam giới
mà còn bổ sung chất dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe hiệu quả.

1. Giá đỗ – Thực phẩm chữa xuất tinh sớm hiệu
quả ngay tại nhà
Mặc dù kích thước nhỏ nhưng giá đỗ lại có một hàm lượng
dinh dưỡng lớn. Khi nam giới ăn giá đỗ thường xuyên có thể
bổ sung cho cơ thể các chất thiết yếu như đạm, carbohydrate,
cải thiện sinh lý nam giới.

Giá đỗ là thức ăn chữa bệnh xuất tinh sớm hiệu quả

• Hàm lượng dinh dưỡng: Vitamin nhóm B, vitamin C,
protein, 5.7% lượng carbohydrate và nhiều loại khoáng chất
Mg, Fe, Zn…
• Công dụng: Giá đỗ duy trì nồng độ cholesterol ổn định,
ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, thúc đẩy quá trình lưu
thông máu giúp dương vật cương cứng bình thường. Chức
năng sinh lý được cải thiện, hạn chế mắc các bệnh như xuất
tinh sớm, rối loạn cương dương ở cánh mày râu.
• Cách chế biến: Sử dụng trong bữa ăn hàng ngày như xào với
tim cật, các món nộm…
• Lưu ý: Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng không ăn quá
500g giá đỗ mỗi ngày, không ăn sống khi đói vì sẽ làm tăng
khả năng bị đau dạ dày.

2. Măng tây
Chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ lớn, măng tây có tác dụng
ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các triệu chứng về sinh lý, hô hấp
và đường tiết niệu. Do đó khi không biết ăn gì để chống xuất
tinh sớm măng tây được xem là lựa chọn hàng đầu.
AdChoice

Măng tây tốt cho tim mạch, hệ tuần hoàn và các vấn đề về sinh lý

• Hàm lượng dinh dưỡng: Chứa nhiều Zn, Fe, Kali, các loại
vitamin và đặc biệt cung cấp tryptophan cho cơ thể.
• Công dụng: Măng tây giúp chuyển hoá năng lượng, năng
tình trạng béo phì ở nam giới đồng thời kích thích cơ thể
nam giới điều tiết hormone testosterone.
• Cách chế biến: Măng tây chứa nhiều dinh dưỡng nhưng nếu

chế biến sai cách thì sẽ giảm hàm lượng của thực phẩm này.
Khi chế biến chỉ nấu măng tây ở độ chín vừa hoặc chín tới,
đảm bảo dinh dưỡng được giữ lại trong cây. Các món như
măng tây xào thịt bò, măng tây nướng với cá hồi.
• Lưu ý: Do tác dụng lợi tiểu nên nếu ăn nhiều măng tây có
thể gây sụt cân đột ngột hoặc các biểu hiện của dị ứng da.

3. Xuất tinh sớm nên ăn gì? Hành tây
Là một loại gia vị trong thực phẩm, hành tây có có tính nóng,
cay nồng thích hợp để dùng để kích thích ham muốn ở nam
giới. Đây cũng là món ăn điều trị xuất tinh sớm hiệu quả.
• Hàm lượng dinh dưỡng: Trong loại củ này có chứa nhiều
khoáng chất, cung cấp năng lượng tới 40 Kcal, đồng thời bổ
sung đạm, xơ, vitamin cho cơ thể. Các chất phytochemical,
allium, allyl disulphide….
• Công dụng: Tác dụng chống oxy hóa, các chất allium ngăn
ngừa tiểu đường, cải thiện tim mạch loại bỏ mỡ máu, chống
xuất tinh sớm, điều trị chứng xuất tinh sớm và rối loạn chức
năng sinh dục.
• Cách chế biến: Hành tây có tính nóng nên có thể ăn sống
hoặc chế biến kèm các món xào cung cấp dinh dưỡng cho cơ
thể.
• Lưu ý: Loại củ này kích thích dạ dày sẽ gây ra một vài cảm
giác khó chịu, buồn nôn, gây ợ nóng, hạn chế ăn hành tây

liên tục khiến cơ thể nổi mụn, ngứa ngáy.

4. Súp lơ xanh
Với ai đang tìm đáp án cho câu hỏi “ăn gì để chống xuất tinh
sớm” thì súp lơ xanh chính là loại thực phẩm được ưa chuộng
nhất. Đối với sinh lý nam, loại thực vậy này có khả năng giảm
mức độ cholesterol trong máu, kích thích cơ thể sản sinh
hormone sinh dục ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Hàm lượng dinh dưỡng lớn, là thực phẩm chống xuất tinh sớm hữu hiệu

• Hàm lượng dinh dưỡng: Trong 100g súp lơ có tới 2g
protein, chứa 25 calo, các loại khoáng chất tốt cho chứng
xuất tinh sớm ở nam giới như magie, kali, mangan…
• Công dụng: Thích hợp để giảm cân, lợi tiểu, điều trị chứng
rối loạn cương dương và ngăn ngừa bệnh xuất tinh sớm ở
nam giới.
• Cách chế biến: Khuyến khích chế biến các món xào từ súp lơ
xanh, giúp bảo toàn chất dinh dưỡng, dễ hấp thụ.
• Lưu ý: Do chứa nhiều carbohydrate nên khi nạp quá nhiều
súp lơ xanh sẽ khiến cơ thể bị đầy hơi, ảnh hưởng tới chức
năng tuyến giáp.

5. Rau bina – Thực phẩm tốt cho nam giới bị xuất
tinh sớm
Ngăn chặn tình trạng xuất tinh sớm giúp tăng sức đề kháng
cho cơ thể, hỗ trợ chuyển hoá năng lượng. Rau bina có chứa
nhiều khoáng chất nên được ưa chuộng trong việc phòng
chống các bệnh về sinh lý nam.

• Hàm lượng dinh dưỡng: Giàu khoáng chất, các loại vitamin
A,B,K,E và carotenoid.
• Công dụng: Khả năng chống ung thư, ngăn ngừa bệnh
đường sinh dục như yếu sinh lí, xuất tinh sớm, rối loạn cương
dương…
• Cách chế biến: Có thể chế biến bằng nhiều món ăn như cải
bó xôi xào thịt, sinh tố, nấu canh.
• Lưu ý: Khi lựa chọn mua rau bina cần chọn loại rau tươi,
cuống to để chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng nhất có thể.

6. Chuối
Từ trước đến nay thì chuối là loại trái cây được khuyến khích sử
dụng vì hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, có tác dụng trong
việc kích thích não bộ, giảm căng thẳng và cung cấp năng
lượng nhanh cho cơ thể. Bên cạnh đó, chuối còn có tác dụng
hiệu quả trong việc chống xuất tinh sớm ở nam giới.
• Hàm lượng dinh dưỡng: Các loại khoáng chất như kali,
prebiotic, carbohydrate, và các chất xơ cần thiết cho cơ thể.
• Công dụng: Đối với sinh lý nam, chuối có tác dụng kích thích
cơ thể sản sinh hormone testosterone, duy trì mức mỡ máu ở
vị trí ổn định, cân bằng huyết áp giúp nam giới không mắc
phải các bệnh như xuất tinh sớm, rối loạn xuất tinh hay liệt
dương.
• Cách chế biến: Ăn trực tiếp chuối chín hoặc xay sinh tố để

cung cấp năng lượng cho cơ thể
• Lưu ý: Do chuối có nhiều calo nên khuyến khích chỉ nên ăn
tối đa 2 quả chuối mỗi ngày để tránh tình trạng thừa cân,
béo phì.

7. Ăn bơ – thực phẩm chống xuất tinh sớm
Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết “Quả
bơ chứa tới 25 loại vitamin, cung cấp năng lượng tương đương
với khẩu phần ăn trong một bữa mà cơ thể cần hấp thụ” Đây
chính là loại thực phẩm mà phái mạnh nên sử dụng khi vẫn
chưa trả lời được câu hỏi “ăn gì để chống xuất tinh sớm”.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống xuất tinh sớm ở nam giới

• Hàm lượng dinh dưỡng: Omega 3, carotenoid, các vitamin

C, A, E đặc biệt là vitamin nhóm B có tác dụng đối với sức
khoẻ sinh lý nam giới.
• Công dụng: Nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào, bơ có tác
dụng ổn định huyết áp, ngăn tình trạng béo phì, hỗ trợ quá
trình lưu thông máu trong cơ thể và đặc biệt là chống bệnh
xuất tinh sớm ở nam giới.
• Cách chế biến: Ăn trực tiếp hoặc sử dụng như một nguyên
liệu trong các món salad, sinh tố.
• Lưu ý: Theo tạp chí Style Craze ăn bơ có thể gây ra chứng dị
ứng, nổi mề đay với một số người có cơ địa mẫn cảm. Chỉ
nên ăn tối đa 1 quả bơ mỗi ngày để đạt được hiệu quả mong
muốn.

8. Các loại hạt
Các loại ngũ cốc, hạt như hạnh nhân, óc chó, mắc ca, điều… có
chứa dinh dưỡng cực kỳ lớn. Đối với nam giới, các loại hạt này
còn hỗ trợ hiệu quả cho sinh lý giúp chuyện vợ chồng được cải
thiện.
• Hàm lượng dinh dưỡng: Giàu protein, carbohydrate, omega
3 và nhiều khoáng chất khác
• Công dụng: Giảm nồng độ cholesterol trong máu, tăng ham
muốn làm tình và hạn chế chứng xuất tinh sớm ở nam giới.
• Cách chế biến: Sử dụng các loại hạt hay ngũ cốc thay bữa
sáng hoặc dùng sữa hạt thay thế sữa động vật sẽ giúp cơ thể

dễ hấp thu hơn, chuyển hoá năng lượng tốt hơn.
• Lưu ý: Nếu nạp quá nhiều thực phẩm trên sẽ dẫn đến tình
trạng đầy hơi, khó tiêu hoặc tích tụ độc tố cho cơ thể.

9. Hải sản – Thực phẩm chống xuất tinh sớm cho
mọi quý ông
Trong hải sản chứa cực kỳ nhiều canxi, các khoáng chất giúp
kích thích sinh lý nam. Chính vì vậy mà đây chính là món ăn
điều trị xuất tinh sớm cực kỳ hiệu quả.
• Hàm lượng dinh dưỡng: Canxi, protein, vitamin và các loại
khoáng chất khác.
• Công dụng: Làm tăng ham muốn quan hệ ở nam giới, kích
thích tinh hoàn sản sinh tinh trùng, chất lượng tinh trùng
cũng được cải thiện.
• Cách chế biến: Nên ăn chính để tránh gây hại cho đường
tiêu hoá, hải sản có thể chế biến như nướng, hấp tuỳ ý.
• Lưu ý: Một người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100g hải
sản mỗi bữa. Không ăn liên tục tránh tình trạng thừa đạm
dẫn đến bệnh gout.

10. Thịt bò
Thịt bò được biết đến là thực phẩm cung cấp cực kỳ nhiều
protein, chất béo và khoáng chất cho sinh dục nam.

Thịt bò giúp tăng cơ, giảm cholesterol trong máu

• Hàm lượng dinh dưỡng: Creatine, taurine, glutathione,
protein…
• Công dụng: Tăng năng lượng và sức khoẻ cho cơ bắp, kích
thích quá trình lưu thông máu tới dương vật, kích thích ham
muốn.
• Chế biến: Thịt bò có thể chế biến thành nhiều món theo
phong cách Tây hoặc truyền thống. Nên chế biến chín để
tránh các vi khuẩn gây hại cho cơ thể.
• Lưu ý: Mặc dù thịt bò rất có lợi cho việc tăng cường sức
khỏe cho cơ bắp tuy nhiên chúng chứa một lượng chất béo
cao, nhiều cholesterol nên hạn chế sử dụng quá nhiều để
ngăn béo phì.

11. Đông trùng hạ thảo – Hết xuất tinh sớm, sinh
lực dồi dào
Đông trùng hạ thảo từ lâu được biết đến với công dụng chữa
bách bệnh, trong đó không thể bỏ qua công dụng tăng sinh
lực, chống xuất tinh sớm. Hai hoạt chất Adenosine và
Polysaccharide trong ĐTHT giúp cải thiện tuần hoàn máu, điều
tiết nội tiết tố, đào thải độc tố ở thận, phục hồi tế bào thận,
giảm mỡ máu, tăng hưng phấn cho nam giới. Các nguyên tố vi
lượng, vitamin, axit amin,… trong trùng thảo giúp phục hồi sinh
lực, tăng cường sự dẻo dai, nâng cao sức đề kháng.

Đông trùng hạ thảo có tác dụng tốt trong việc điều trị sinh lý ở nam giới

Tùy vào khẩu vị cũng như sở thích mà nam giới có thể sử dụng
ĐTHT dưới nhiều hình thức khác nhau như:

• Sử dụng trà đông trùng hạ thảo
• Nấu cháo, tần gà
• Rượu đông trùng hạ thảo
Việc tìm nguồn đông trùng hạ thảo chất lượng, uy tín là cần
thiết giúp nam giới nâng cao hiệu quả điều trị xuất tinh sớm.
Trước thị trường đông trùng hạ thảo thật – giả nhiễu loạn như
hiện nay, đài truyền hình ANT đã thực hiện phóng sự ghi lại
quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo Vietfarm trong chương
trình An toàn 365. Phóng sự khẳng định chất lượng trùng thảo
Vietfarm có thể sánh ngang đông trùng hạ thảo tự
nhiên. XEM CHI TIẾT Fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống
cũng lựa chọn đông trùng hạ thảo Vietfarm giới thiệu tới đông
đảo khán giả Việt. Xem chi tiết phóng sự:
PHÓNG SỰ VTV2 - Đông Trùng Hạ Thảo VietFarm: Vị thuốc nhiệm màu c…

Theo đó, đông trùng hạ thảo Vietfarm là sản phẩm DUY NHẤT
ứng dụng thành công mã gen của ĐTHT Tây Tạng, được Bộ y

tế kiểm định chất lượng.

Giấy kiểm nghiệm hàm lượng hoạt chất Adenosine và Cordycepin của Đông trùng hạ thảo Tây Tạng ở mức

tốt nhất

Vietfarm cung cấp đa dạng sản phẩm cho anh em nhiều sự lựa
chọn: trùng thảo ngâm rượu, trùng thảo ngâm mật ong, trà túi
lọc đông trùng hạ thảo sử dụng tiện lợi,…

Đông trùng hạ thảo Vietfarm đa dạng sản phẩm, mẫu mã

Chất lượng đông trùng hạ thảo Vietfarm được người dùng
kiểm chứng bằng những đánh giá, phản hồi tích cực.

Chị Hằng Chia Sẻ Sức Khỏe Của Bố CẢI THIỆN RẤT NHIỀU Sau Khi Dùng …

Chị Thu Hằng lựa chọn đông trùng hạ thảo Vietfarm bồi bổ sức
khỏe cho bố
Sức Khỏe Cả Nhà TỐT LÊN nhờ dùng ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO của VIETF…

Cô Bích Thuận là khách hàng lâu năm của đông trùng hạ thảo
Vietfarm
Đông trùng hạ thảo Vietfarm là sự lựa chọn vàng
cho anh em bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Sản phẩm

đạt chuẩn chất lượng CO – CQ, tuyệt đối an toàn khi
sử dụng.

Không nên ăn gì để chống xuất tinh
sớm? 7 loại thực phẩm cần kiêng
Suy giảm ham muốn quan hệ hoặc xuất tinh sớm thì những
thực phẩm sau đây nam giới không nên ăn.

1. Các loại nấm
Do tính chất sinh trưởng ở các vị trí ẩm thấp, thiếu ánh sáng
nên nấm là thực phẩm có tính hàn cao. Chính vì vậy mà nam
giới không nên ăn nấm vì chúng sẽ khiến khí huyết hư hàn, gây
ra một số triệu chứng như giảm ham muốn, không thể cương
dương hay xuất tinh sớm. Các loại nấm không nên ăn khi
không muốn mắc phải các bệnh sinh lý nam như: nấm rơm,
mộc nhĩ, nấm đùi gà…

Nấm có tính hàn, dễ khiến nam giới giảm ham muốn

2. Rau răm
Thường được dùng trong các món rau sống hay gia vị của
nhiều món, rau răm còn là món khoái khẩu của nhiều người
đặc biệt là nam giới. Tuy nhiên loại rau này có tác dụng làm ẩm
khiến cơ thể bị giảm tinh khí, ham muốn sinh dục bị giảm sút
ảnh hưởng tới sinh lý nam. Nội tạng động vật chứa một hàm
lượng đạm vô cùng lớn, dễ gây ra tình trạng béo phì, mỡ máu
cao. Nam giới không nên ăn loại thực phẩm này để tránh bị
xuất tinh sớm, giảm chất lượng tinh trùng.

3. Mướp đắng
Trong mướp đắng có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp điều trị
nhiều chứng bệnh như phong nhiệt, sỏi đường tiết niệu. Tuy
nhiên do tính vị hàn khiến cho mướp đắng không phải là lựa
chọn phù hợp đối với phái mạnh. Ăn nhiều mướp đắng sẽ
khiến nam giới giảm ham muốn, xuất tinh nhanh khi quan hệ

và khó có thể cương dương khi bị kích thích.

Gây ra tình trạng mất ham muốn quan hệ

4. Ngó sen
Trong Đông y, ngó sen là thực phẩm có tính ấm, vị ngọt có
nhiều tác dụng trong việc giải độc, thanh nhiệt và an thần. Tuy
nhiên bác sĩ nhấn mạnh không nên ăn ngó sen thường xuyên

sẽ khiến cơ thể mắc phải các bệnh như đau dạ dày, giảm ham
muốn tình dục và có thể gây ra hiện tượng xuất tinh sớm khi
“ân ái”.

5. Xuất tinh sớm nên kiêng ăn gì? Nội tạng động
vật
Nội tạng động vật là món khoái khẩu của đàn ông. Nhưng do
có hàm lượng đạm cực kỳ lớn nên nội tạng động vật thường
dễ gây ra chứng béo phì, bệnh gout hay máu nhiễm mỡ. Chính
vì vậy nếu nam giới không muốn gặp phải các triệu chứng của
bệnh yếu sinh lý thì chỉ nên hạn chế ăn loại thực phẩm này.

6. Đồ ăn cay nóng
Một số loại thực phẩm có tính cay có tác dụng gây ham muốn
tuy nhiên với việc ăn thực phẩm cay nóng quá nhiều sẽ khiến
hệ tiêu hoá bị ảnh hưởng. Đồng thời khiến cơ thể bị nóng
trong, gây rối loạn nội tiết tố.

7. Đồ chứa cồn
Những thực phẩm chứa cồn khi nạp vào cơ thể sẽ khiến việc
sản sinh hormone bị ảnh hưởng, chất lượng tinh trùng bị ảnh
hưởng, khó đạt cực khoái. Việc nam giới sử dụng đồ chứa cồn
sẽ khiến giảm ham muốn tình dục, dẫn đến hiện tượng xuất
tinh sớm, khó kiểm soát độ cương cứng của dương vật. Ngoài

chế độ dinh dưỡng, quý ông cũng cần điều chỉnh lại thói quen
sinh hoạt hàng ngày, bỏ hút thuốc lá, thức khuya, thủ dâm hay
quan hệ tình dục bừa bãi… để cải thiện các chứng bênh. Tuy
nhiên các giải pháp này chỉ có hiệu quả với trường hợp xuất
tinh sớm nhẹ. Với trường hợp bệnh nặng, nam giới nên sử
dụng các phương pháp điều trị đặc hiệu. Nếu bạn đang tìm
kiếm giải pháp dứt điểm xuất tinh sớm an toàn, hiệu quả, hãy
tham khảo sử dụng bài thuốc Nam gia truyền Đỗ Minh Đường.
Trên đây là một số loại thực phẩm nên và không nên sử dụng
nếu nam giới không muốn mắc phải các chứng bệnh liên quan
đến sinh lý. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời được câu
hỏi “ăn gì để chống xuất tinh sớm”, đừng quên theo dõi
tapchidongy.org để cập nhật những thông tin y khoa mới nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
• Xuất tinh sớm có ảnh hưởng tới sức khoẻ
không?
• Top 10 cách chống xuất tinh sớm giúp chàng
nhanh lấy lại phong độ
• Chồng xuất tinh sớm? Vợ cần xem ngay
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zorofpt
Bộ Test thử giới tính thai nhi sớm (6 tuần tuổi, chính xác 99%,hàng xách tay
từ Mỹ)
Test thử giới tính thai nhi, khi thai mới được 6 tuần tuổi, độ chính xác 99%.
Thử bằng nước tiểu, sau 5 giây có kết quả. Hàng xách tay từ Mỹ. Hàng mới
100%. Giá cả thoả thuận.
Liên hệ: 0975.039.474
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Quang Tâm
Mình đã thử bổ thận tráng dương Eva’s Dream bên nhà thuốc SUMO, thấy
rất ok. Bạn có thể thử xem
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họ và tên
bị liệt dương dương vật khônglên được không thấy có ham muốn tình dục
như trước vợ kích thích nửa tiếng không xong.tôi đang rất chán đời có phải
của tôi hỏng rồi không
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Nguyễn Huyên
Xin chào cả nhà. E năm nay 27t. Đã có vợ và 2 con, tuy vậy nhưng e vẫn còn
thói quen thủ dâm 1 tuần 1 lần, quan hệ vợ chồng vẫn bình thường 1 tuần
2 – 3 lần. Mỗi lần đc 15 phút. Dạo gần đây e có biểu hiện của rối loạn
cương dương, ham muốn tự nhiên k còn như trc nữa. Có khi cả tuần hơn k
thấy ham muốn. Mỗi lần gần vợ theo cách tự nhiên thì k thể cương cứng tự
nhiên như trc đc trừ khi vợ quan hệ bằng miệng cho thì mất 4-5 phút mới
cương cứng được và quan hệ bình thường, có lúc e thử xem phim sex thì
cũng có cương cứng bt. E hoang mang lắm. Mong mọi người cho em lời
khuyên e cảm ơn

xuyên xem sex và thủ dâm, giờ thấy tự ti xấu hổ quá. ai đó làm ơn giúp em
với. em sợ uống thuốc ảnh hưởng đến sk, em còn trẻ chưa quan hệ nhiều,
mới biết qh khoảng chục lần thôi mà lần nào cũng thế dương vật khó lên
kích thích mãi mới lên lại cảm giác k đủ độ cứng…mong mọi người giúp đỡ
em
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nguyễn đình chúc
bạn đầu tiên tập thể dụng thể thao! và thay đổi cách ăn uống không sử
dụng chât kích thích ! khoảng 3-4 tháng xem có cải thiện được không
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Hiếu
tôi cũng bi như vâyk
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Đời Zai phong trần
Đi khám đi. Vào bệnh viện. Ngoại bắc thì Việt Đức. SG thì bình dân.
Chuyên khoa Nam. Chữa mà k hiệu quả thì sang đông y chữa, đông y
thì phải chữa lâu dài, độ vài 3 tháng thì mới có kết quả
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Thanh Dia Hoang Quyen
Khuyen tran thanh bac chua theo dong y thoi , tay y chi duoc 1 thoi gian
.ong nao ham dung nhieu con tien mat liet chym
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Nguyễn Đông
uống uy long đại bổ chữa yếu sinh lý chuẩn men
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thành dio
thế nên đ dám uống mấy thứ thuốc đấy bác ạ. đang tìm hướng giải
quyết. an toàn bác có cách bảo em nhé k biết thằng uy long đại bổ

Được của nó đấy a ơi e dùng điều trị rồi bản thân cảm nhận hiệu quả
tốt nên mạnh dạn góp ý cho a e nào mà súng ống đang gặp vấn đề thì
nên dùng. thuốc này thời gian đầu dùng sẽ chưa thấy hiệu quả ngay
được, nó không giống mấy cái thuốc như viagra hay rocket 1 tiếng…
mà tác dụng của nó chậm hồi e dùng là thấy người ngợm khỏe lên
trước rồi sau mới thấy sinh lý lên dần dần. Mới đầu dương vật còn yếu,
lên nhanh nhưng thời gian cứng chỉ vài phút là xuống nhưng sang
tháng thứ 2 cũng phải 5 phút đấy e dùng thêm tháng nữa (tổng là 3
tháng) cũng nhấp nhổm ra vào 10-15 phút mà cứ mỗi 1 night e phải
quần con vợ e đôi nháy mới đã mà nó cũng thích ấy mà vấn đề quan
trọng là k hề bị phụ thuộc vào thuốc e hơn năm nay có phải uống cái
gì nữa đâu nhưng phong độ vẫn ngon lành cành đào tự tin phục vụ vợ
mọi lúc mà e rất khoái uống cái loại thuôc ngâm rượu của nó ngày làm
2 chén con thôi nhưng mà uống vào người nó rực lên nóng bừng nghĩ
đến làm tình với vợ là thằng bé ngóc đầu lên ngay , cảm giác nó lên
hết cỡ làm cho kích thước tăng lên, vợ cầm vào cũng thấy sướng vì rất
chắc và khỏe giờ sáng ngủ dậy nó chào cờ đều như vắt chanh. Còn nói
về thời gian trước thì e có tới khám và điều trị tại khoa nam học trong
viện bạch mai dùng thuốc của bệnh viện cũng 2 hay 3 tháng. Khi uống
thuốc thì thấy sinh lý cũng mạnh thằng bé cương cứng tốt và thời gian
quan hệ được lâu cũng phải dược đến 10p nhưng ngưng thuốc 1 thời
gian ngắn sau là nó trở lại như cũ. Sau e có dùng thuốc tăng sinh lý với
thỉnh thoảng xịt ngăn xuất tinh sớm một thời gian nhưng thấy trong
diễn đàn ae kêu có tác dụng phụ gây mát cảm giác với liệt dương nên
e hoảng quá e bỏ đéo dám dùng nữa. Sau đấy nữa e có mua thuốc bổ
thân với 1 số thực phẩm chức năng uống để tăng sinh lý nhưng hiệu
quả k có nhiều. Khi e đến chỗ phòng khám nhất nam thì bác sĩ có kê
cho 4 thuốc uống kết hợp chữa cả rối loạn cương dương và xuất tinh
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keru
thẩm nhiều trong quá khứ ảnh hưởng tới ham muốn đấy bn, bị giảm
ham muốn do thẩm nhiều nhé.
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Pé Hạt Tiêu
Việc mà các anh thủ dâm nó k xấu, nhưng cái gì nhiều cung k hề tốt
chút nào, thủ dâm nhiều dân đến quan hệ mất kiểm xoát,lâu ngày dân
đến tình trạng kém cương(rối loạn cương dương) dần vê sau tinh
trùng yếu loãng, hại thận, đau lưng.
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Quốc Koi
Trên trang web minhg thấy nhiều người đặt câu hỏi tư vấn lắm anh em
vào mà xem thắc mắc gì đặt câu hỏi luôn http://nhatnamyvien.com
/chuyen-gia-nhat-nam-y-vien-chia-se-cach-dieu-tri-liet-duonghieu-qua-khong-tai-phat-587.html
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Thuận
Tôi cho cậu số của bác sĩ cậu chủ động liên hệ nhé 0925421102
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Mình có xem qua thuốc uy long đại bổ thấy nói thuốc k có tác dụng phụ
mà hiệu quả cũng ok nhưng sẽ phải uống tháng vài tháng, có ai đã dùng
qua tư vấn mình với ạ.
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Đặng Văn CHính
Mọi người cho e hỏi là xuất tinh mà bị mất cảm giác sướng giờ dùng uy
long đại bổ có lấy lại như ban đầu kg ạ
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trung trịnh
Chắc xuất nhiều quá nên khi xuất ra bị ít nên k sướng phải k b ?
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Đặng Văn CHính
ko phải ban ơi ra nhiều mà nhưng khi xuất ra kiểu ko có cảm giác như
xưa
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Hoàng Hữu

qh vk ck thời gian bao nhiêu cho thỏa mãn với chị em mình chỉ tối đa
khoảng 3 phút hôm rồi vợ nhăn mặt kêu chán tự dưng làm mình nghĩ có
khi nào mình bị xts không ace
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Hồ Đại
Thì là xuất tinh sớm rồi chứ có lẽ nào gì nữa bác ơi. Tuổi như vợ chồng
chú là hồi xuân nên các chị cũng sung sức lắm, cũng nên hiểu cho vợ
mình vì ai cũng có nhu cầu mà. Nếu muốn đáp ứng chị nhà bác nên mua
uy long đại bổ mà uông đi, đảm bảo chỉ một bộ thuốc này là phục vụ chị
nhà tới bến
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Liêm Chính
Do anh bị xuất tính sớm nên làm tình chỉ được 3 phút đấy chứ u38 thời

Ai dùng rồi cho em xin giá cả để em chuẩn bị tinh thần cái
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Châu Trần
Chế độ cương cứng thì mình rất ok mà vẫn mau ra là sao vậy mọi người?
Chỉ tầm 2p thôi còn chậm nhịp thì có thể được 5p. Dúng mấy thuốc kìm
hãm xuất tinh nhưng lệ thuộc vào nó lắm mình không chủ động được với
cả nghe nói dùng mấy loại đó nhiều mất cảm giác nên cũng hơi kinh. Thấy
bảo thằng uy long đại bổ này này dùng là ngon mà k có tác dụng phụ, k
biết độ chính xác đến đâu anh e nào dùng rồi cho cái review nhé. many

Lê Nhân
alo vào số này để đặt mua 024 8585 1102 hoặc là đến tận nơi để đặt
mua nhé, nhà thuốc có địa chỉ ở Hà Nội nhé
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