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Rất nhiều nam giới cần đến bao cao su chống xuất tinh
sớm để hỗ trợ trong chuyện “phòng the”. Bởi sản phẩm
này vừa giúp tránh thai, phòng bệnh xã hội, vừa giúp kéo
dài thời gian quan hệ. Đấng mày râu gặp tình trạng “chưa
ra đến chợ đã hết tiền” nên tham khảo và sử dụng những
loại cao sao su sau đây.

Chống xuất tinh sớm bằng bao cao su

16 loại bao cao su chống xuất tinh sớm
hiệu quả
Trên thị trường hiện nay có vô số sản phẩm bao cao su chống
xuất tinh sớm đến từ các quốc gia, với thương hiệu khác nhau.
Quý ông có thể thoải mái tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm phù
hợp nhất với mình. Trong các sản phẩm này thườn chứa một

lượng chất gây tê rất nhỏ nhờ đó, đeo vào quý ông dễ dàng
ngăn cản quá trình phóng tinh hơn. Dưới đây là top những loại
bao cao su tốt nhất dành cho người bị xuất tinh sớm.

1. Durex Performa – Bao cao su chống xuất tinh
sớm hàng đầu
Là thương hiệu nổi tiếng về các loại chất bôi trơn, bao cao su,
Durex sản xuất riêng một dòng chuyên dành cho người bị xuất
tinh sớm có tên Durex Performa. Loại bao này chứa chất gây tê
Benzocain 5%. Đây là chất gây tê y tế, an toàn cho sức khỏe,
không gây kích ứng.
• Đặc điểm: Sản phẩm có chất liệu cao su mỏng, nhiều gel bôi
trơn. Loại bao này không có gân và gai, không có hương
thơm.
• Giá bán: Durex Performa có giá 250.000 đồng/12 bao (1
hộp).

2. Bao cao su chống xuất tinh sớm Cá Ngựa Long
Sock
Bao cao su này có nguồn gốc từ Malaysia. Cá Ngựa Long Sock
là một trong những “vệ sĩ” chống xuất tinh sớm đầu tiên có
mặt ở Việt Nam. Nam giới đeo “đồ bảo hộ” này khó bị xuất
tinh sớm vì chất gây tê (Benzocain 5%) trong đó sẽ ngăn cản

sự hưng phấn quá mức của phần da “cậu nhỏ”. Vì vậy, với Cá
Ngựa Long Sock, quý ông có triệu chứng xuất tinh sớm vẫn
có thể thăng hoa tuyệt đỉnh hơn.
AdChoice

Bao cao su chống xuất tinh sớm Cá Ngựa Long Sock

• Đặc điểm: Bao có chất bôi trơn giúp dương vật di chuyển
linh hoạt hơn trong âm đạo. Thành bao mỏng, mịn, cho cảm
giác chân thật, không vướng víu.

• Giá bán: 80.000 đồng/12 bao (1 hộp).

3. Innova – Bao cao su chống xuất sớm
Innova được sản xuất từ Malaysia, không gây kích ứng da. Loại
bao này có chứa Lidocain 9% giúp chống xuất tinh sớm, nhờ
đó thời gian “ân ái” có thể kéo dài hơn nhiều lần.
• Đặc điểm: Bao được thiết kế kiểu dáng nhiều gai nhỏ, làm
tăng cảm giác phấn khích trong “cô bé”. Trên đầu bao có
một lằn thắt chống tuột trong lúc quan hệ.
• Giá bán: 90.000 đồng/12 bao (1 hộp).

4. Bao cao su chống xuất tinh sớm Strong Men’s
Là đàn ông ai cũng muốn làm “chuyện ấy” lâu hơn để khẳng
định bản lĩnh. Strong Men’s là một công cụ giúp quý ông thoải
mái vuốt ve, yêu chiều rồi mới lên đỉnh. Lý do là vì mặt trong
của loại bao này có chứa chất chống xuất tinh sớm. Đây thực
sự là vũ khí bí mật của đấng mày râu, khiến chị em phải trầm
trồ.

Bao cao su Strong men

• Đặc điểm: Sản phẩm được thiết kế với những hạt gai nhỏ
quanh thành bao. Nhờ đó, chị em cảm nhận rõ ràng hơn
những “cú chạm” nhịp nhàng của dương vật khi giao hợp.
Theo đó, cả hai đều thấy kích thích và dâng trào khoái cảm.
Strong Men’s được cho là rất an toàn, đến nay chưa xác nhận
trường hợp nào bị kích ứng.
• Giá bán: 130.000 đồng/12 bao (1 hộp).

5. Bao cao su chống xuất tinh sớm 1H tăng cảm
xúc
Đây là bao cao su đến từ đất nước Nhật Bản. Điểm nổi bật của
bao xao su 1H là ở độ mỏng thấp hơn 30% các sản phẩm
tương tự trên thị trường. Loại bao này cũng chứa chất gây tê,
giảm kích thích quy đầu. Vì vậy, nó được xem là một sản phẩm
tránh thai, chống xuất tinh sớm.

• Đặc điểm: 1H có mùi hương quyến rũ. Mặc dù rất mỏng
nhưng loại bao này lại cực dai. Vì vậy, nó là công cụ hỗ trợ
cho các cặp đôi “mây mưa quyết liệt” mà không sợ rách.
• Giá bán: 160.000 đồng/3 bao (1 hộp).

6. JEX Usui Pure Long: Bao cao su giúp quý ông
quan hệ lâu hơn
JEX Usui Pure Long là thương hiệu bao cao su hàng đầu Nhật
bản. Nó được biết đến ở xứ sở Hoa Anh Đào cách đây gần một
thế kỷ với chất lượng rất tốt. Còn ở Việt Nam, JEX Usui Pure
Long thuộc top bao kéo dài thời gian quan hệ có nhiều người
tìm mua nhất.

Bao cao su chống xuất tinh sớm hàng đầu Nhật Bản

• Đặc điểm: Thân bao màu hồng, siêu mỏng, có nổi hạt gai
nhỏ, không mùi, không núm. Bao ôm khít, tạo cảm giác chân
thực gần như không đeo “đồ bảo hộ”.
• Giá bán: 280.000 đồng/ hộp

7. Bao cao su ngừa xuất tinh sớm Sagami Xtreme
Feel Long
Nếu quý ông nào luôn về đích trước thì đây chính là một giải
pháp hữu hiệu để kéo dài thời gian “yêu”. Bao cao su Sagami
Feel Long giúp đầu dương vật bớt nhạy cảm hơn nên có khả
năng chống xuất tinh sớm tốt.
• Đặc điểm: Sản phẩm này nổi bật nhờ sự lớp áo mỏng manh
siêu dai giúp lửa yêu trọn vẹn đầy cảm xúc. Bao có khả năng
bôi trơn cực tốt, lớp gai bên ngoài tạo cảm giác hưng phấn,
cho phái đẹp dễ dàng lên đỉnh.
• Giá bán: 100.000 đồng/10 chiếc (1 hộp).

Sagami Xtreme Feel Long – Quan hệ lâu hơn!

8. Olo Prolong – Bao cao su chống xuất tinh sớm
giá tốt
Loại bao kéo dài thời gian quan hệ này có chứa Benzocain 7%,
giúp quý ông cùng nàng “yêu chất lượng”. Đây là sản phẩm
bao cao su của người Việt, dành cho người Việt. Rất nhiều nam
giới ưa dùng loại “áo mưa” này.
• Đặc điểm: Bao có thiết kế trơn, không có gân, gai. Thành
bao mỏng, có hương bạc hà tạo cảm giác vừa chân thật vừa
khoan khoái. Có khả năng co giãn tốt, Olo Prolong ôm trọn,
không tuột giữa chừng, cho cuộc yêu thật sự đam mê.
• Giá bán: 150.000 đồng/10 chiếc (1 hộp).

9. Bao cao su kéo dài thời gian quan hệ Oleo
Lampo

Xuất xứ từ Hàn Quốc, Oleo Lampo là loại bao chống xuất tinh
sớm có công nghệ sản xuất hiện đại. Trong bao có 7% chất
Benzocain giúp gây tê nhẹ và giảm kích thích phần quy đầu.
Nhờ đó, quý ông yên tâm vượt ngưỡng “2 phút” và lâm trận
lâu hơn nữa.

Bao cao su mang thương hiệu của Hàn Quốc

• Đặc điểm: Độ mỏng 0,004mm, có tính đàn hồi và chịu lực
cao. Sản phẩm có mùi hương bạc hà và chứa thành phần
kháng khuẩn.
• Giá bán: 35.000 đồng/3 bao (1 hộp).

10. Bao cao su Shell Premium 5 in 1
Shell Premium 5 in cũng được sản xuất theo công nghệ Hàn

Quốc. Đây là công cụ đắc lực giúp quý ông tạo “cuộc yêu”
thêm nồng cháy. Với 9% chất gây tê Benzocain, dương vật của
quý ông có thể tha hồ “chạm” mà không sợ xuất tinh sớm.
• Đặc điểm: Bao có các đường gân sọc gai tạo cảm giác hưng
phấn mới lạ hơn cho nữ. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ lưu thông
máu, giúp dương vật cương cứng hơn. Thiết kế khá mỏng
nhưng không dễ tuột của Shell Premium 5 in 1 làm cho “cậu
nhỏ” di chuyển thoăn thoắt mà không bị vướng víu.
• Giá bán: 120.000 đồng/12 bao (1 hộp).

11. Bao chống xuất tinh sớm Sumo
Mang thương hiệu Hàn Quốc, Sumo là bao cao su 3 trong 1:
Tránh thai, tránh lây bệnh truyền nhiễm khi quan hệ, tránh xuất
tinh sớm.
• Đặc điểm: Trên thân bao có gân sọc dạng gai gây kích thích
trong âm đạo. Điều này khiến chị em hứng thú hơn trong lúc
giao hợp. Bên cạnh chất gây tê để kéo dài thời gian quan hệ,
Sumo còn có nhiều thành phần bôi trơn. Nhờ đó, dương vật
ra vào “cô bé” rất dễ dàng.
• Giá bán: 85.000 đồng/12 bao/(1 hộp).

12. Bao cao su Power Men Superthin Longer
chống xuất tinh sớm

Cũng giống như hầu hết các loại bao cao su khác, loại “áo
mưa” này có chứa Benzocain 5% gây tê dương vật nhất thời.
Khi dùng bao cao su Power Men Superthin Longer không chỉ
yên tâm lâm trận mà còn khiến chị em mê mẩn hơn.
• Đặc điểm: Power Men Superthin Longer ôm lấy dương vật
rất khít. Vì vậy, phái mạnh thoải mái thay đổi tư thế mà
không sợ bị tuột.
• Giá bán: 110.000 đồng/12 bao (1 hộp).

13. Bao cao su Power Men Ngọc Trai
Cùng hãng với Power Men Superthin Longer, nhưng loại bao
này chứa Benzocain hàm lượng lên đến 9%. Nhờ vũ khí bí mật
từ Power Men, quý ông hoàn toàn có khả năng chống lại hiện
tượng phóng tinh sớm. Đồng thời đưa nàng “lên đỉnh” sau
nhiều phút giây thăng hoa cảm xúc.
• Đặc điểm: Power Men Ngọc Trai có 16 đường gân chạy
quanh thân cùng khoảng 500 hạt gai nổi. Thiết kế tinh xảo
này giúp các cặp đôi trải nghiệm cảm giác “đeo như không
đeo”, rất kích thích.
• Giá bán: 50.000 đồng/3 bao (1 hộp).

14. Rocmen: Bao cao su chống xuất tinh sớm tốt
nhất

Sản phẩm này có nguồn gốc từ Brazil, còn được gọi là bao cao
su cá ngựa xanh. Trên thân bao có chứa Benzocain 7% giúp
dương vật bớt nhạy cảm quá độ nhưng vẫn đạt đến khoái cảm.
Mặc dù vậy, đeo Rocmen, quý ông vẫn đạt được khoái cảm,
đồng thời cho nàng thấy rõ bản lĩnh đàn ông.

Đeo Rocmen, quý ông vẫn đạt được khoái cảm

• Đặc điểm: Bao có cấu tạo bên ngoài gồm nhiều hạt nổi kích
thướng khá to như hạt bi. Rocmen đàn hồi rất tốt, phù hợp
với nhiều người.
• Giá bán: 120.000 đồng/10 bao (1 hộp).

15. Feel 4 in 1 – Bao cao su chống xuất tinh sớm

chất lượng
Loại bao này không chỉ giúp chị em bị đê mê, hỗ trợ lên đỉnh
mà còn chống xuất tinh sớm, giúp các anh nam cương cứng
lâu hơn, làm “chuyện ấy” cuồng nhiệt hơn. Feel 4 in 1 có chứa
Benzocain 5% làm tê tạm thời phần ngoài đầu dương vật.
• Đặc điểm: Có gai và gân giống như viên bi mini nổi trên
thành bao. Các gai này tập trung vào phần lằn thắt ở đầu
khiến bao vừa ôm khít “cậu nhỏ” vừa tăng tính năng kích
thích. Chất bôi trơn trên bao hỗ trợ “cuộc yêu” thêm hoàn
hảo.
• Giá bán: 57.000 đồng/12 bao (1 hộp)

16. Sagami Xtreme Spearmint kéo dài những phút
thăng hoa
Đây là dòng bao cao su mới của hãng Sagami Nhật Bản. Khác
với các loại bao cao su chống xuất tinh sớm trên, loại bao này
không có chất gây tê. Khả năng kéo dài cuộc yêu của bao nằm
ở tinh chất bạc hà. Nó không chỉ ngăn cản hiện tượng xuất
tinh sớm mà còn tạo cảm giác mới lạ, thăng hoa cho các cặp
đôi.

Bao cao su kéo dài thời gian quan hệ nhờ tinh dầu bạc hà

• Đặc điểm: Bao có mùi hương rất dễ chịu, khi đeo vào có cảm
giác the mát. Thiết kế của dòng bao chống xuất tinh sớm này
mỏng, trơn, không gây cản trở cuộc yêu.
• Giá bán: 70.000 đồng/ 10 bao (1 hộp).

Cách sử dụng bao cao su chống xuất
tinh sớm
Là loại bao cao su có chức năng chống xuất tinh sớm, nên cách
dùng cũng có khác biệt. Để sử dụng bao cao su chống xuất
sớm đúng cách, quý ông cần thực hiện đủ các bước sau:
• Bước 1: Kiểm tra hạn sử dụng của bao và quy cách đóng gói.
Nếu bao bị rách vỏ bên ngoài, hoặc loang màu, không đúng

nếp thì không sử dụng.
• Bước 2: Trước khi bóc vỏ bao, nên đẩy phần lõi về một phía,
tránh làm bao bị rách.
• Bước 3: Tìm hướng cuộn của bao cao su, nếu vùng tròn nằm
bên ngoài là đúng chiều. Bóp nhẹ phần chóp bao để không
khí thoát ra ngoài.
• Bước 4: Đưa bao lên đầu dương vật đúng hướng, sau đó giữ
lấy phần đầu bào đồng thời kéo lăn vòng tròn cuốn ôm lấy
dương vật đến hết.
• Bước 5: Để như vậy 3 phút cho thuốc tê tác dụng lên dương
vật.
• Bước 6: Đưa dương vật đã đeo bao cao su chống xuất tinh
sớm vào âm đạo và quan hệ. Trong lúc giao hợp, nếu bao bị
cuốn ngược ra thì phải vuốt xuống.
• Bước 7: Sau khi tinh dịch phóng ra thì giữ lấy thành bao, từ
từ kéo “cậu nhỏ” ra ngoài “cô bé”. Nên tiến hành khi dương
vật chưa xìu xuống.
• Bước 8: Gói bao cao su lại rồi cho vào túi trước khi bỏ đi.

Giải pháp chống xuất tinh sớm hoàn
hảo, vực dậy bản lĩnh phái mạnh nhờ
Uy Long Đại Bổ

Được phục dựng sau 2 thế kỉ nhờ bàn tay của đội ngũ y bác sĩ
giỏi tại Nhất Nam Y Viện và Viện Nghiên cứu và Phát triển Y
dược cổ truyền dân tộc, bài thuốc Uy Long Đại Bổ mang đến
giải pháp tăng cường sinh lý phái mạnh số 1 hiện nay. Bài
thuốc có nguồn gốc từ Thái Y Viện triều Nguyễn, được cải tiến
ở thời hiện đại dựa theo tư liệu ghi chép từ Châu Bản triều
Nguyễn – Ngự dược nhật kí.

Uy Long Đại Bổ – bài thuốc số 1 trong giải quyết các vấn đề sinh lý nam

Uy Long Đại Bổ được bào chế thành 4 bài thuốc nhỏ có tác
dụng tương hỗ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh. Mỗi
bài thuốc lại được kết hợp từ những dược liệu khác nhau và
được cân đối theo tỷ lệ phù hợp để mang lại hiệu quả điều trị
toàn vẹn nhất. Trong đó:
• Uy Long Đại Bổ Đan: Thỏ ty tử, Nhục thung dung, Ngài tằm
đực, Phá cố chỉ, Xà xàng tử, Tỏa dương, Ba kích… và nhiều
dược liệu quý hiếm khác

• Uy Long Đại Bổ Hoàn: Sâm cau, Nhục thung dung, Kim anh
tử, Đỗ trọng, Thỏ ty tử, Tỏa dương, Dâm dương hoắc, Tang
phiêu tiêu, Đẳng sâm…
• Uy Long Đại Bổ Tửu: Đông trùng hạ thảo, Nhục thung dung,
Ba kích, Dâm dương hoắc, Sâm cau, ba kích…
• Uy Long Đại Bổ đặc trị xuất tinh sớm: Đỗ trọng, Ba kích thiên,
Dâm dương hoắc, Hổ Hinh cốt, Phá cố chỉ, Thỏ ty tử, Kim anh
tử, Tang phiêu tiêu…

Thành phần của Uy Long Đại Bổ 100% thảo dược tự nhiên đạt chuẩn GACP – WHO, đảm bảo độ an toàn
tuyệt đối cho người dùng.

Hiệu quả của bài thuốc được khảo sát qua 500 nam giới dùng
Uy Long Đại Bổ. Theo đó, có đến hơn 90% phái mạnh ghi nhận
hiệu quả của bài thuốc này.

Xem thêm: Diễn viên Tùng Dương – Từ gã trung
niên “thất bại” đến hành trình lấy lại “bản lĩnh
đàn ông” tuổi ngũ tuần
Giới truyền thông cũng quan tâm tìm hiểu và đăng tải thông
tin về bài thuốc này trên các trang báo lớn về y tế – sức khỏe.
Xem ngay: VTV2 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐĂNG TẢI
THÔNG TIN VỀ BÀI THUỐC UY LONG ĐẠI BỔ
VTV2 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ BÀI THUỐC …

Phái mạnh có nhu cầu tìm giải chống xuất tinh sớm có thể liên
hệ:
• Biệt thự 16, Ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà
Nội
• Hotline: (024) 8585 1102 – 0928 42 1102
• Website: www.nhatnamyvien.com

• Facebook: Nhất Nam Y Viện
• Email: lienhe@nhatnamyvien.com
Liên hệ ngay để các bác sĩ chuyên khoa giúp bạn xóa bỏ
nỗi lo

Lưu ý khi sử dụng bao cao su chống
xuất tinh sớm
Bao cao su có thể đem lại rủi ro cho người dùng nếu bạn
không cẩn thận. Quý ông cần lưu ý khi đeo “đồ bảo hộ” chống
xuất sớm như sau:

Cẩn trọng khi dùng bao cao su chống xuất tinh sớm

• Nếu bị xuất tinh sớm thì không nên quá dâng trào cảm xúc
khi chưa lâm trận. Bởi vì nó có thể khiến bạn xuất tinh trước
cả khi sử dụng bao cao su.
• Nên chọn đúng loại bao cao su của thương hiệu nổi tiếng, có
nguồn gốc rõ ràng.
• Tuyệt đối không dùng bất cứ loại bao nào đã quá hạn sử
dụng. Các bao không được bảo quản tốt, có dấu hiệu không
nguyên vẹn cũng không nên dùng.
• Không quan hệ ngay sau khi đeo bao mà phải đợi trong vài
phút. Như vậy thành phần chống xuất tinh trên bao mới kịp
ngấm vào dương vật.
• Các loại bao này có thể chứa chất diệt tinh trùng, gây ngứa,
rát dương vật. Quý ông cần hết sức thận trọng và tìm hiểu
kỹ, tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng.
• Bao cao su chống xuất tinh sớm chỉ là giải pháp tình thế.
Người bệnh nên điều trị bệnh xuất tinh sớm thay vì lạm dụng
loại bao này. Nếu sử dụng lâu ngày, nó có thể làm mất cảm
giác ở dương vật, gây rối loạn sinh lý thay vào đó mọi người

nên tìm đến những bài tập chống xuất tinh sớm để có
hiệu quả an toàn hơn.
• Nếu có biểu hiện bất thường xảy ra với dương vật như bị
đau, rát, tê cứng thì nên dừng quan hệ.
Bao cao su chống xuất tinh sớm rất tiện dụng nhưng không
thể thay thế thuốc chữa bệnh. Người bị xuất tinh sớm nên gặp
bác sĩ tìm hiểu nguyên căn của bệnh và chữa trị dứt điểm.
ĐỪNG BỎ LỠ:
• Thuốc trị xuất tinh sớm cho nam an toàn
• Các bài thuốc Đông y trị xuất tinh sớm hiệu quả
• Phương pháp cấy chỉ chữa xuất tinh sớm

BÌNH LUẬN (63)
TRẢ LỜI

Hoa Manh
Thuốc Dương Bảo Vương của Việt Nam đúng không nhà thuốc? Đảm bảo
an toàn không nhỉ? Tôi từng dùng tây y nhiều rồi mà ko ăn thua, đang tính
chuyển sang Đông y cho an tâm
TRẢ LỜI

Bảo Ánh
Thuốc Dương Bảo Vương là của Việt Nam đó bác ạ. Đọc thấy bảo do
Viện nghiên cứu và phát triển Y dược cổ truyền dân tộc nghiên cứu kia
thây. Bác xem thêm thông tin bài thuốc trên đích xác trang của Viện để
yên tâm này: https://vienyduocdantoc.org.vn/ra-mat-bai-thuoc-duongbao-vuong-tang-cuong-sinh-ly.html
TRẢ LỜI

Trần Văn Hữu
Tôi đang dùng combo sinh lý S73 pờ lút thấy hiệu quả rất tốt, dùng được 2
tháng mà tăng được từ 5p lên 10p rồi, không biết dùng tiếp tục thì có tăng
được nữa không nhỉ? Tôi năm nay 45 rồi
TRẢ LỜI

Việt Phạm
Có ai như e bay từ youtube qua đây để hóng các a zai đi trc ko =))))

TRẢ LỜI

Đăng Quân
=))) T nhé cũng xem mấy cái review bên kênh Dương Bảo Vương trên
youtube, Tây ngố này cũng giống ae mình thôi. Mà từ khi tôi dùng
combo s69 còn khỏe hơn nhiều ông này ý chứ
TRẢ LỜI

Đình Thanh
Tôi lại xem đc cái video có ông kia dùng combo s73 mới 2 tuần nhưng ko
có tién triển gì xong gọi lại ý kiến ấy. Suýt nữa tôi cũng thế đó =))) thuốc
đông y mà cứ ngỡ thuốc kích dục hay sao mà đòi lên nhanh thế :v Lời
khuyên cho các anh e là cứ phải kiên trì, bình tĩnh dùng thuốc kết hợp ăn
nhiều thịt bò, giá đỗ, rau hẹ,… rồi ngủ sớm, thủ dâm ít thôi
TRẢ LỜI

Nguyên Khôi
Ô ơi t cũng xem cái feedback đó rồi nhưng có thật là dùng ko tốt đc
hoàn tiền ko? Nếu có chính sách ấy thì tôi quất luôn chứ chần chừ gì
nữa
TRẢ LỜI

Đình Thanh
Bên Vietfarm có chính sách cam kết đàng hoàng cho ông nhé. Thuốc
tốt lắm nên chắc cũng chả ai cần đến hoàn tiền đâu đó là ns thật. Tôi
dùng hết liệu trình cũng đc nửa năm rồi mà vẫn khỏe re luôn, ko bị
lại nên sướng. Dĩ nhiên là ông cũng phải kiên trì, theo đúng – đủ –
chấp hành tuyệt đối yêu cầu của bên chuyên viên chứ ko dễ gì chỉ
uống thuốc là đc đâu. Ns chung bên này uy tín mà đc chăm sóc tận
răng hỏi han, hướng dẫn ăn uống tập luyện suốt đó
TRẢ LỜI

Dương Văn Huy
Anh em xem với trường hợp của tôi thì nên dùng loại nào hợp lý, tôi năm

TRẢ LỜI

Nguyên Khôi
Dùng 73 plus nhé, chú e còn đc có 1 2 phút thì toi rồi, liệu đường mà
chạy chữa cho sớm. Gọi ngay hotline 096.676.2186 của bên vietfarm đi
nhé. Ngta có nhân viên có trình độ chuyên môn tư vấn cho là an toàn mà
phù hợp nhất, mỗi ng một tình trạng mà
TRẢ LỜI

Ẩn danh
Dương bảo vương mọi người đang dùng loại nào hiệu quả, em vừa giảm
ham muốn lại cả xts thì nên dùng loại nào, từ hồi bị đến giờ em tự ti hẳn,
đàn ông có mỗi cái bảo bối thì sắp hỏng mẹ rồi
TRẢ LỜI

Toan
Ông gọi thẳng cho trung tâm vietfarm sẽ có nhân viên tư vấn cho dùng
loại nào hợp lý, nó có 3 combo lận, tùy tình trạng mỗi người mà sẽ dùng
loại khác nhau, không phải ai cũng như ai đâu
TRẢ LỜI

Anh
Rượu dương bảo vương uống có gây hại gì không, tôi ngày xưa từng mua
phải rượu bổ dương dởm một lần đến giờ còn hãi, không biết nó cho
thuốc gì vào mà uống xong đầu óc quay cuồng, mà ko hiểu sao uống vào
là người hừng hực muốn xơi luôn mới sợ, không khác gì uống mấy loại kích
dục, tởn đến già
TRẢ LỜI

Giấu tên
Tôi vừa mua bộ 73 xong cũng bởi ấn tượng vs mấy cái thành phần quá.
Tôi thì cương ko đc, lúc lên lúc xuống thất thường nên đc tư vấn dùng bộ
73. Ông thì chắc phải dùng 73 Plus rồi. Bộ đó có thêm cao uống chuyên
đặc trị xuất sớm đó
TRẢ LỜI

Boynhatrang
A cho e hỏi a dùng lâu chưa có biến chuyển gì ko a, e điều kiện hơi
túng nên đắn đo quá
TRẢ LỜI

Giấu tên
@Boynhatrang a dùng đc 2 tuần rưỡi thôi. Nói chung đông y thì
phải từ từ kiên trì e ạ tuần đầu a dùng cũng chỉ thấy ng ngợm khỏe
hơn thôi chứ chưa có gì khác biệt. Tầm tuần thứ 3 đổ đi thì thấy
cương tốt hơn, ko bị xìu nhanh nữa mà đc cái ng khi nào cũng rạo
rực. Ms hơn 2 tuần mà đc thế là mừng lắm rồi a đang dùng thêm
xem ntn
TRẢ LỜI

Huỳnh Vũ Long
Em xem phin heo từ năm lớp 6, quay tay nhiều cộng với đôi ba lần có dùng

có rượu và viên hoàn thôi. Dùng thời gian đầu thì cũng đừng nóng vội vì
thuốc này cần thời gian ngấm nữa. Tôi trước cũng gặp tình trạng rối loạn
cd như chú cũng chạy chữa mấy viện mà không khỏi, về uống thuốc của
ông thầy lang gần nhà thì dị ứng nổi đầy người nên vứt cả đống thuốc
vào sọt rác.
Sau lên phây xem thấy bên này hay quá dùng thử thì tình hình mới được
giải quyết đó. Thú thật là ban đầu chưa thấy hiệu quả cũng sợ bị lừa
nhưng không thấy tác dụng phụ gì nên cứ uống tiếp đến tầm 3 tuần tự
dưng thấy cải thiện hẳn vì đưa vào dễ hơn, thằng nhỏ cứ thế cứng dần
đến khi tôi dùng được tầm 3 tháng thuốc là cứng như đá rồi, lại còn lên
xuống đúng lúc đúng ý của mình chứ không vô kỉ luật như trước nữa.
Thời gian sau này tôi không dùng thêm thuốc gì nhưng cũng không thấy
yếu đi, sức khỏe vẫn ổn định như thế cho đến tần bây giờ
TRẢ LỜI

Hip
Ôi chủ thớt coment có tâm vãi. E cũng thấy quảng cáo cũng ham lắm
rồi mà thấy sợ sợ. Thớt ns thế e yên tâm hơn rồi. Mà thấy bên này do
viện nghiên cứu đàng hoàng chắc e cũng quất luôn combo 73 plus kia

K cần đến khám đâu, c cứ gọi điện vào số 096.676.2186 chia sẻ tình trạng
là họ sẽ tư vấn và gửi thuốc cho, mấy ông bây giờ bệnh nhậy cảm có
thách đố mà dám đi khám ấy
TRẢ LỜI

Nguyễn Lan Ninh
Thuốc này chắc không phải sắc đâu ý nhỉ, thấy giống như kiểu dạng uống
đc luôn cứ thế mà uống thôi phải không quý zdi. Thế cũng đỡ lách cách
chứ trước em mua thuốc bổ dương về cho chồng dùng toàn phải sắc lên
thôi. Mà có tiến triển còn đỡ chứ đã ko thấy gì còn mất công @@
TRẢ LỜI

Đinh Thanh Tùng
Đúng rồi chị, thuốc nó đóng thành dạng viên hoàn thế kia nên cứ thế mà

khỏe đâu, nếu rượu ngâm đủ ngày đủ tháng, chuẩn liều lượng thì nó
giống như một vị thuốc bổ, chỉ cần duy trì ngày uống 2 chén mắt trâu,
đừng uống quá độ là được
TRẢ LỜI

Đông mai
Tôi đặt combo sinh lý S73 nhé, số điện thoại 0989 175 988
TRẢ LỜI

Đào Võ

Uống đúng 10 ngày đã thấy hừng hực rồi, đúng 15 ngày là vào việc luôn,
tuy là ko nhanh như là mấy cái thuốc kích dục nhưng mà thấy khỏe hơn,
dẻo hơn,đêm hôm đấy cũng đc 2 trận, mỗi trận đc 5p, Vợ thích ra mặt luôn.
Sau uống kiên trì kết hợp ăn uống điều độ, 1 tháng lên 7p. Thành tích chưa
bao giờ thấy luôn. Khoái quá, mới đặt thêm 2 liệu trình nữa để uống, dằn

Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/bao-cao-suchong-xuat-tinh-som.html
https://viendalieu.vn/
https://bvdkbl.vn/
https://www.tapchiyhoccotruyen.com/
Các liên kết hữu ích về NAM KHOA - SỨC KHỎE mà chúng
tôi đã tổng hợp được trên các trang Sở Y tế chính thống:
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/tinh-trung-yeu
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/thuoc-tri-roi-loan-cuongduong

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/yeu-sinh-ly-nen-an-gi-va-kienggi-e-cai-thien-phong-o
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/xuat-tinh-som-co-chua-uockhong-chuyen-gia-noi-gi
http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien//view_content/content/2241194/yeu-sinh-ly-nen-an-gi-detang-cuong-sinh-lyhttps://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/liet-duong
http://xdqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021914/thuoc-trixuat-tinh-som.pdf
http://xdqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021914/cachchua-xuat-tinh-som.pdf
http://xdqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021914/chuaxuat-tinh-som-o-dau.pdf
http://xdqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021914/benhxuat-tinh-som-co-chua-duoc-khong.pdf
http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/2021914/chong-xuat-tinh-som-vo-nen-lam-gi.pdf

https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-da-tietba-viem-da-da-1629964735u.htm
http://hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8
/thuoc-tri-gout-tot-nhat-2021.pdf
http://noivu.tamky.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/8/thoat-vi-dia-dem-co-chua-duoc-khong.pdf
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/mong-tinhla-gi-co-anh-huong-den-sinh-ly-khon-1630143980g.htm
https://stttt.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/9/bac-si-chua-yeu-sinh-ly-gioi.pdf
https://ict.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/da-day-mocho-1631084686a.pdf
https://stttt.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/9/yeu-sinh-ly-o-tuoi-tre.pdf
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-lietduon-1630147556g.htm
http://congdoanhatinh.org.vn/upload/tailieu/dau-da-daynen-an-gi-kieng-g-1631075758i.pdf
http://vpubnddonggiang.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/202198
/benh-tri-ngoai.pdf

