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Tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” khiến nam giới mất
tự tin, với top 12 loại thuốc xịt chống xuất tinh sớm dưới
đây sẽ giúp phái mạnh lấy lại được phong độ. Duy trì thời
gian quan hệ đồng thời không lo gặp phải các tác dụng
phụ nguy hiểm.

Giải quyết nỗi lo của phái mạnh bằng các sản phẩm thuốc xịt sinh lý hiệu quả

Ưu và nhược điểm của các loại thuốc
xịt chống xuất tinh sớm
Đối với nam giới bị xuất tinh sớm thì những sản phẩm thuốc
xịt chính là “cứu tinh” cho chàng. Các sản phẩm hỗ trợ kích
thích khả năng cương dương, giúp duy trì cuộc “yêu” lâu hơn.
Một vài ưu điểm của chai xịt chống xuất tinh sớm gồm:
• Tác dụng nhanh chóng, chỉ mất từ 2 – 3 phút là có thể trực
tiếp quan hệ.
• Không gây tác dụng phụ, an toàn cho cả người sử dụng và
bạn tình.
• Có khả năng kéo dài thời gian quan hệ lên tới 4 tiếng, giúp
cuộc yêu thêm thăng hoa
• Gây tê dương vật giảm kích thích khi quan hệ nhưng vẫn
không mất đi khoái cảm.
Cũng giống như các sản phẩm chức năng khác, thuốc xịt
chống xuất tinh cũng có một vài điểm hạn chế như sau:
• Không thích hợp cho người có cơ địa nhạy cảm dễ bị kích
ứng.
• Nếu bạn tình của bạn bị dị ứng với một trong những thành
phần của thuốc thì không thể sử dụng loại thuốc này để
ngăn tình trạng xuất tinh sớm.

• Các sản phẩm chỉ có tác dụng tạm thời, không thể điều trị
tận gốc.

Top 12 loại thuốc xịt chống xuất tinh
sớm
Giải pháp cấp bách cho nam giới trước khi “lâm trận” thuốc xịt
chống xuất tinh sớm với nhiều loại và hiệu quả khác nhau. Lựa
chọn 1 trong 12 sản phẩm dưới đây giúp cánh mày râu lấy lại
được phong độ, kéo dài thời gian quan hệ.

1. Tác dụng của thuốc xịt Super Dragon 6000
Cải thiện sinh lý nam giới ngay lập tức với thuốc xịt chống xuất
tinh sớm Super Dragon 6000. Sản phẩm có tác dụng thúc đẩy
quá trình lưu thông máu tới hạ bộ, kích thích dương vật căng
cứng, kéo dài thời gian quan hệ giúp các cặp đôi có thể thăng
hoa khi ân ái.
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Thuốc xịt chống xuất tinh giúp gây tê dương vật một cách an toàn

Thành phần: Lidocaine, vitamin E Công dụng: Thuốc cho tác
dụng gây tê tạm thời, thuốc xịt Super Dragon 6000 giúp nam
giới không xuất tinh sớm, cải thiện tình trạng quan hệ, không

gây kích ứng, đảm bảo an toàn 100%. Cách sử dụng:
• Lắc đều trước khi xịt thuốc lên dương vật.
• Xịt thuốc theo chiều thẳng đứng, dùng tay thoa đều dung
dịch lên thân dương vật
• Sau khi sử dụng từ 5 – 10 phút có thể quan hệ như bình
thường.
• Thuốc xịt Super Dragon 6000 giúp kéo dài cuộc vui thêm 20
– 30 phút.
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ, nam giới dưới 18
tuổi. Người dễ bị dị ứng với một số thành phần trong thuốc.
Giá bán: 300.000đ/chai 12ml

2. Thuốc xịt chống xuất tinh sớm Promescent
Cải thiện chức năng sinh lý ngay tức thì với sản phẩm thuốc xịt
chống xuất tinh sớm, tác dụng lên bề mặt dương vật, giúp nam
giới vẫn đạt cực khoái khi quan hệ. Hỗ trợ đối với những đối
tượng bị rối loạn cương dương, không có cảm giác ham muốn:

Hỗ trợ “cuộc yêu” giúp nam giới không lên đỉnh trước bạn tình

Thành phần: Lidocain 10% Công dụng: Hấp thụ trực tiếp vào
da, giúp kéo dài thời gian quan hệ, cải thiện tình trạng “ra”
nhanh ở phái mạnh. Cách sử dụng:
• Vệ sinh dương vật và lau khô trước khi sử dụng.
• Lắc đều chai dung dịch trước khi sử dụng
• Khi dương vật bắt đầu cương cứng, xịt một lượng nhỏ lên
đầu dương vật, vị trí bao quy đầu.
• Đợi từ 3 – 4 phút trước khi quan hệ, nên sử dụng bao cao su
để tránh các bệnh về đường tình dục.
• Sau khi quan hệ có thể rửa sạch lại với nước để loại bỏ các
chất gây tê còn sót lại.
• Promescent đã được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược
phẩm (FDA) tại Hoa Kỳ kiểm chứng tác dụng.
Chống chỉ định: Không phù hợp đối với người bị tổn thương
dương vật hay có vết thương hở, người bị kích ứng với
lidocain. Giá bán: 900.000đ/ lọ

3. Peineili – Chai xịt chống xuất tinh sớm tốt nhất
Được chiết xuất hoàn toàn bằng thảo mộc tự nhiên, thành

phần trong Peineili giúp cơ thể nóng lên, kích thích ham muốn
quan hệ. Bồi bổ tráng dương giúp nam giới kéo dài cuộc kiêu
và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thuốc xịt “cứu cánh” cho nam giới khi quan hệ

Thành phần: Cnidium monnieri, Syzygium aromaticum,
Cinnamomum zeylanicum, Spongilla fragilis leidy và một số
phụ liệu khác. Công dụng: Ức chế các dây thần kinh trên thân
dương vật ngăn việc xuất tinh sớm, tăng khoái cảm cho bạn

tình, nâng cao chất lượng tinh trùng. Cách sử dụng:
• Vệ sinh dương vật sau đó dùng khăn sạch lau khô.
• Lắc dung dịch trước khi sử dụng, xịt một lượng nhỏ lên tay.
• Massage hỗn hợp khắp thân dương vật chè khoảng 3 – 5
phút.
• Sau khi thuốc đã ngấm thì có thể trực tiếp quan hệ.
Chống chỉ định: Không phù hợp với người có tiền sử bệnh dị
ứng hoặc các bệnh đường tiết niệu. Người có một số tổn
thương của dương vật cũng không nên sử dụng sản phẩm này.
Giá bán: 350.000đ/chai

4. Thuốc xịt chống xuất tinh sớm Playboy
Playboy là thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ, với chất lượng được
kiểm chứng đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tác dụng của
sản phẩm giúp loại bỏ được băn khoăn của nhiều về việc
“thuốc xịt chống xuất tinh sớm có hại hay không?”

Thuốc xịt chống xuất tinh kéo dài thời gian quan hệ tối thiểu 30 phút

Thành phần: Nhân sâm, dâm dương hoắc, Thỏ ty tử, Lidocain
10%. Công dụng: Gây tê phần bao quy đầu ngăn chặn tình
trạng “lên đỉnh” nhanh chóng của cánh đàn ông. Đồng thời tác
dụng của thuốc còn giúp tăng kích thước dương vật, khiến
cuộc vui thêm thăng hoa. Cách sử dụng:
• Lắc đều sau đó xịt lên dương vật 2 hơi.
• Massage từ đầu dương vật tới gốc, đợi từ 10 – 15 phút.
• Rửa sạch lại với nước sau đó có thể trực tiếp quan hệ.
• Có thể dùng kèm bao cao su hoặc gel bôi trơn để việc quan
hệ an toàn và dễ dàng hơn.
Chống chỉ định: Không dùng cho người có cơ địa dễ dị ứng,
có vết thương hở hay người mắc các bệnh về đường tiết niệu.
Giá bán: 560.000đ/chai

5. Thuốc xịt Adam and Eva Marathon Delay
Nam giới lo lắng rằng “cậu nhỏ” của mình không có kích thước
lý tưởng thì giờ đây với thuốc xịt chống xuất tinh Adam and
Eve Marathon Delay khắc phục tình trạng “hết pin” sớm.

Khắc phục tình trạng sinh lý nhờ thuốc xịt chống xuất tinh sớm

Thành phần: Benzocaine, 10 loại tá dược khác Công dụng:
Cung cấp khả năng gây tê và làm dịu dương vật khi quan hệ,
khiến nam giới không còn quá nhạy cảm với các kiểu tiếp xúc.
Cách sử dụng:
• Kích thích cho dương vật cương cứng, sau đó dùng khăn ẩm
sạch vệ sinh vùng này.
• Xịt một lượng nhỏ lên tay sau đó thoa đều lên dương vật.
• Sau 10 phút thì thuốc đã ngấm, nam giới có thể trực tiếp
quan hệ bình thường.
Thuốc chỉ có tác dụng lên dương vật, không thể gây tê ở các
bộ phận khác trên cơ thể. Bình xịt chống xuất tinh sớm chỉ có
tác dụng tạm thời không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Chống
chỉ định: Nam dưới trên 18 tuổi và dưới 70 tuổi có thể sử
dụng. Giá bán: 400.000đ/ chai

6. “Bí kíp” cho chàng xuất tinh sớm Stud 100

Stud 100 được nhập khẩu từ Anh với các chứng nhận của tổ
chức y tế FDA, tính hiệu quả cao trong việc khắc phục tình
trạng xuất tinh sớm một cách nhanh chóng.

Chai xịt chống xuất tinh được nhiều người ưa chuộng

Thành phần: 9,6% lidocaine,Dimethicone, Ethanol, Farnesol,
Glycerin, Fragrance, Ceteareth – 20, Soy Lecithin. Công dụng:
Kéo dài thời gian quan hệ bằng cách hạn chế dương vật không
bị kích thích quá độ khi tiếp xúc với âm đạo. Tăng chất lượng
cuộc yêu bằng cách kích thích dương vật cương cứng lâu hơn.
Cách sử dụng:
• Vệ sinh tay và dương vật.
• Kích thích dương vật, khi cương cứng có thể sử dụng sản
phẩm.

• Xịt 2 – 3 hơi lên đầu dương vật sau đó massage dần xuống
gốc.
• Sau 15 phút, rửa sạch lại với nước và quan hệ như bình
thường.
Chống chỉ định: Nam giới dưới 18 tuổi, phụ nữ, người bị mẫn
cảm. Giá bán: 350.000đ/chai

7. Thuốc xịt chống xuất tinh sớm Polyclover
climax
Nhờ được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, sản phẩm xịt chống
xuất tinh sớm mang lại hiệu quả nhanh, an toàn, giúp cuộc yêu
thăng hoa. Thành phần: Thảo dược tự nhiên, Cnidium,
Asarum, Morinda, Jinzhuoye, Chive Seed, Cloves Công
dụng: Cải thiện tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” của nam
giới. Kích thích cương dương, tăng thời gian quan hệ. Cách sử
dụng:
• Khi dương vật bắt đầu cương cứng, sử dụng thuốc xịt vào
phần thân.
• Dùng tay massage khắp thân dương vật
• Khi quan hệ nên sử dụng bao cao su để ngăn lây lan các
bệnh về đường tình dục.
Chống chỉ định: Nữ giới, nam giới dưới 18 tuổi, người có tiền
sử bệnh tình dục. Giá bán: 900.000đ/chai

8. Viga 50000 Strong
Thuốc xịt chống xuất tinh sớm dành cho nam giới Viga 50000
Strong có nguồn gốc từ CHLB Đức. Sản phẩm này giúp nam
giới khắc phục được tình trạng “ra” sớm giúp lấy lại phong độ
ngay tức khắc đồng thời kéo dài thời gian ân ái.

Tác dụng nhanh chóng chỉ từ 5 – 10 phút

Thành phần: Lidocaine 10%, vitamin E, Contain… Công
dụng: Tác dụng gây tê và giảm kích thích khi quan hệ, giúp
nam giới không xuất tinh sớm. Vitamin E còn có tác dụng cấp
ẩm, làm mềm da giúp việc quan hệ trở nên thoải mái hơn.
Cách sử dụng:

• Sau khi tắm, kích thích cho dương vật cương cứng.
• Dùng tay massage dương vật sau đó xịt trực tiếp dinh dịch
lên thân “cậu nhỏ”
• Đợi khoảng 5 phút sau đó có thể bắt đầu cuộc yêu.
Chống chỉ định: Người có vết thương ở dương vật hoặc bị dị
ứng với một số chất trong thuốc. Giá bán: 600.000đ/ chai.

9. Thuốc xịt giúp ngăn chặn xuất tinh sớm Shibari
Triton
Shibari Triton là thuốc xịt ngăn xuất tinh sớm cực kỳ hiệu quả
đối với nam giới. Được sản xuất tại Mỹ và phân phối khắp các
nước trên thế giới, sản phẩm này đã được tổ chức FDA cấp
phép lưu hành, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Giúp cuộc yêu thêm thăng hoa, nam giới lâu ra khi quan hệ

Thành phần: Propylene Glycol, Lidocaine, Sulfate, Sodium
Carboxymethyl Cellulose và các tá dược khác…. Công
dụng: Cải thiện chứng xuất tinh sớm ở phái mạnh, kích thích
dương vật cương cứng đồng thời kéo dài thời gian giao hợp.
Cách sử dụng:
• Dùng khăn sạch lau khô dương vật sau khi tắm.
• Kích thích bộ phận sinh sản tới khi cương cứng.
• Xịt từ 2 – 3 hơi vào lòng bàn tay và xoa đều khắp phần thân
dương vật.
• Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau 5 – 10 phút
Tuỳ thuộc vào cơ địa từng người thì thời gian kéo dài của
thuốc sẽ khác nhau, trung bình khi sử dụng sản phẩm thuốc xịt
chống xuất tinh Shibari Triton thì cuộc yêu có thể kéo dài thêm
30 – 45 phút. Chống chỉ định: Không dành cho phụ nữ hay
nam giới dưới 18 tuổi. Hạn chế sử dụng khi cơ thể thuộc dạng
mẫn cảm. Giá bán: 900.000đ/ chai

10. Minilove Men Spray – Thuốc xịt cho nam giới

bị xuất tinh sớm
Được sản xuất tại Hồng Kông, thuốc xịt kéo dài thời gian quan
hệ Minilove Men Spray sẽ giúp nam giới khắc phục được
nhược điểm khi “lâm trận”. Giúp cuộc yêu thêm thăng hoa và
khiến bạn tình của mình thỏa mãn

Khắc phục khuyết điểm sinh lý bằng thuốc xịt chống xuất tinh sớm

Thành phần: 9,6% Lidocaine Công dụng: Tăng ham muốn, sản

sinh nhiều hormone hơn bình thường, kích thích dương vật
cứng lâu và kìm hãm sự xuất tinh ở phái mạnh. Cách sử dụng:
• Vệ sinh và lau khô dương vật để dung dịch dễ thẩm thấu
hơn.
• Xịt 3 hơi trực tiếp lên đầu dương vật sau đó massage từ từ.
• Khi dương vật bắt đầu có cảm giác tê nhẹ thì có thể trực tiếp
“lâm trận”.
Chống chỉ định: Nam dưới 18 tuổi. Giá bán: 300.000đ/ chai
15ml

11. Kéo dài thời gian quan hệ Power delay spray
Nhãn hiệu Doc Johnson là một trong những thương hiệu nổi
tiếng về độ uy tín, xuất xứ tại Mỹ Power delay spray giúp nam
giới nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi quan hệ. Đảm bảo cuộc
yêu được kéo dài và thoả mãn.

Kéo dài cuộc ân ái thêm 30 phút đơn giản bằng chai xịt chống xuất tinh sớm

Thành phần: Benzocaine(INCI), Methyl Paraben, Propylene
Clycol, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Propyl Paraben, PEG8
Công dụng: Trì hoãn cảm giác muốn “phóng” khi quan hệ,
giúp nam giới kéo dài “lửa yêu”. Cách sử dụng:
• Xịt trực tiếp lên phần đầu của bộ phận sinh dục
• Đợi khoảng 5 phút sau đó rửa sạch lại với nước
• Trực tiếp quan hệ mà không lo các tác dụng phụ như dị ứng
hay ngứa ngáy
• Sau khi quan hệ xong thì rửa sạch để loại bỏ những hợp chất
còn sót lại.
• Lưu ý: Không xịt quá 3 hơi trong một lần sử dụng, tránh
khiến nam giới mất cảm giác khi quan hệ.
Chống chỉ định: Không dùng khi bạn tình đang có thai, nam
giới dưới 18 tuổi. Giá bán: 700.000đ/ chai

12. Panther Black thuốc xịt chống xuất tinh tốt
nhất hiện nay
Với cơ thế gây tê nhẹ ở bộ phận sinh dục, thuốc xịt ngăn xuất
tinh giúp nam giới vẫn có cảm giác hưng phấn nhưng không
sợ xuất sớm nữa. Thành phần thảo dược đảm bảo an toàn, kích
thích sự phát triển của tinh hoàn, tăng chất lượng tinh trùng.

Tăng sinh lý nam, giúp cuộc yêu thêm thăng hoa

Thành phần: Lidocaine, nhân sâm, dâm dương hoắc, ba kích…
và một số phụ liệu khác Công dụng: Tăng số lượng tinh trùng,
khử khuẩn cũng như giảm cảm giác muốn “phóng” khi quan
hệ. Cách sử dụng:
• Kích thích bộ phận sinh dục để nó cương cứng
• Xịt 2 hơi lên phần đầu dương vật, đợi 5 phút để thuốc phát
huy tác dụng.
• Trực tiếp quan hệ mà không cần phải rửa lại với nước.
Chống chỉ định: Người bị dị ứng với một số thảo dược. Giá
bán: 1.050.000đ/ chai

Uy Long Đại Bổ – “khắc tinh” số 1 của
bệnh xuất tinh sớm
Uy Long Đại Bổ là tên gọi của bài thuốc được phục dựng và
phát triển từ bài thuốc quý vốn chỉ được dùng cho vua Minh
Mạng. Thời đó, sau khi Thái Y Viện triều Nguyễn được thành
lập, Ngự y hoàng cung đã nhận chỉ dụ tìm ra bài thuốc giúp
vua có được ‘thể chất tiên thiên”, duy trì dòng dõi hoàng tộc.
Tuy nhiên, sau khi triều Nguyễn suy vong, những ghi chép về
bài thuốc này cũng dần thất truyền và đi vào giai thoại. Nhằm
đưa đến cho nam giới thời hiện đại một bài thuốc quý với khả
năng loại bỏ các biểu hiện suy giảm sinh lý, xuất tinh sớm… bài
thuốc Uy Long Đại Bổ đã ra đời. Đây là thành quả của quá trình

nghiên cứu đầy tâm huyết của đội ngũ bác sĩ tại Nhất Nam Y
Viện kết hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Y dược cổ
truyền dân tộc.

Bài thuốc khắc phục chứng di tinh và sinh lý nam giới Uy Long Đại Bổ

Tại Nhất Nam Y Viện, Uy Long Đại Bổ được phục dựng và phát
triển mang những “điểm vàng” sau đây: Mang sức mạnh tổng
hòa của 4 bài thuốc nhỏ Uy Long Đại Bổ được bào chế bao
gồm 4 bài thuốc nhỏ, mỗi bài thuốc là một thành tố quan
trọng với những chức năng riêng biệt gồm: Uy Long Đại Bổ
Đan, Uy Long Đại Bổ Hoàn, Uy Long Đại Bổ Tửu, Uy Long Đại
Bổ đặc trị xuất tinh sớm. Khi kết hợp với nhau sẽ tăng cường
khả năng loại bỏ các triệu chứng: xuất tinh sớm, tinh trùng
yếu/ ít / loãng… Đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho người
dùng với 100% dược liệu tự nhiên quý hiếm Uy Long Đại Bổ

là bài thuốc được bào chế từ 100% dược liệu sạch tự nhiên đạt
chuẩn GACP – WHO. Một số dược liệu chính: Đông trùng hạ
thảo, Nhung hươu Siberia, Thỏ ty tử, ba kích, Nhục thung
dung, Dâm dương hoắc, Tang phiêu tiêu, Khiếm thực, Đẳng
sâm, Hổ Hinh cốt, Phá cố chỉ, Kim anh tử, Phúc bồn tử,… Dược
liệu được kết hợp theo tỷ lệ phù hợp đảm bảo độ an toàn
tuyệt đối, KHÔNG chứa chất kích dục gây hại cho nam giới,
KHÔNG tác dụng phụ khi dùng thuốc.
Tìm hiểu thêm bài thuốc Uy Long Đại Bổ chữa xuất
tinh sớm và đặt mua thuốc TẠI ĐÂY
Dạng bào chế tiện dụng Điểm khác biệt của Uy Long Đại Bổ
so với các bài thuốc Đông y hiện có trên thị trường chính là
dạng bào chế tiện dụng gồm: viên đan, dạng hoàn, dạng thuốc
rượu ngâm. Nam giới có thể trực tiếp dùng thuốc ngay mà
không cần mất thời gian đun sắc lỉnh kỉnh. Với những “điểm
vàng” kể trên, Uy Long Đại Bổ cũng được giới thiệu rộng rãi
trên các trang báo lớn về y tế, sức khỏe và cả sóng truyền hình
VTV2 Xem ngay: Phóng sự VTV2 ghi nhận ý kiến khách
hàng dùng Uy Long Đại Bổ

VTV2 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ BÀI THUỐC …

Uy Long Đại Bổ đã mang đến giải pháp chống xuất tinh sớm,
tăng cường sinh lực cho hàng triệu nam giới. Chính những yếu
tố này góp phần giúp cho đơn vị Nhất Nam Y Viện vinh dự
nhận được giải thưởng cao quý Top 20 thương hiệu tốt nhất
Việt Nam năm 2020 vào ngày 20/12/2020. Đây cũng là ghi
nhận cho những đóng góp của đơn vị trong hành trình chăm
sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh trong buổi lễ trao giải thưởng

Nam giới đang băn khoăn tìm cho mình một giải pháp chống
xuất tinh sớm có thể liên hệ trực tiếp đến Nhất Nam Y Viện theo
địa chỉ:
• 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
Chấm dứt ngay tình trạng xuất tinh sớm chỉ sau một liệu
trình, liên hệ ngay

Những lưu ý khi sử dụng thuốc xịt

chống xuất tinh sớm
Việc sử dụng thuốc xịt chống xuất tinh sớm giúp nam giới
nhanh chóng lấy lại phong độ, cách sử dụng đơn giản, không
có tác dụng phụ nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên
các sản phẩm này chỉ có tác dụng hỗ trợ ngắn hạn, nên khi sử
dụng người dùng cần lưu ý:
• Lựa chọn những địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng kém
chất lượng hay quá hạn sử dụng.
• Thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ tạm thời vì vậy không nên quá
lạm dụng, sẽ gây ra hiện tượng phụ thuộc và làm mất cảm
giác khi quan hệ.
• Luôn vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh sản trước khi sử dụng các
loại thuốc trên.
• Người có vết thương hở hoặc các bệnh về đường sinh dục
thì tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm này.
Tình trạng xuất tinh sớm không quá nguy hiểm nhưng lại khiến
người bệnh chán nản, mệt mỏi, stress. Vì vậy khi phát hiện bản
thân có dấu hiệu của bệnh xuất tinh sớm cần tới gặp bác sĩ để
được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Trên đây
là những loại thuốc xịt chống xuất tinh sớm tốt nhất giúp khắc
phục tình trạng “hết pin” ở nam giới. Hy vọng bài viết đã cung
cấp cho bạn được kiến thức để có thể lựa chọn sản phẩm phù
hợp với mình.

Tham khảo thêm:
• Cách giúp chống xuất tinh sớm hiệu quả
• Bị xuất tinh sớm nên sử dụng bao cao su nào
• Lá hẹ chữa xuất tinh sớm như thế nào?

BÌNH LUẬN (114)
TRẢ LỜI

Tuấn nguyễn
Cho e hỏi khi dùng thuốc mình có quan hệ đc ko hay là nhịn quan hệ lun 3
tháng vậy e cũng mới dùng thuốc vẫn chưa thấy gì nên cũng hơi bị xuống
tinh thần lúc nào cũng suy nghĩ
TRẢ LỜI

Nguyễn Huy Tưởng
Tôi mới uống thuốc của nhà thuốc Đỗ Minh Đường này từ sau tết dc nửa
tháng thấy ok. Tôi khỏi rối loan cd rồi. Thuốc tốt. đến nghệ sĩ Lê Bá Anh còn
điều trị bệnh Yếu Sinh lý ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường đấy cả nhà vào mà
xem livestream đây này .
?[LIVESTREAM] Phó Viện Trưởng Khôi Trong Phim “SinhTử” đến tái
khám và điều trị tại Đỗ Minh Đường
TRẢ LỜI

mạnh hùng
uống rượu thuốc của nhà thuốc uống thêm sâm alipas hoặc rocket có được
không
TRẢ LỜI

mạnh Cường
chào bs.e bị dối loạn cương dương,tg qh dc ít.e muốn cải thiện sk về vấn
đề nói trên.mong bs tư vấn giúp ạ
TRẢ LỜI

Nam
Thật ko các bác
TRẢ LỜI

Đinh danh tai
Bác thấy đỡ chưa
TRẢ LỜI

Huy Hùng
Có bác nào chữa rối loạn cương dương ở nhà thuốc đỗ minh đường mà
khỏi chưa ạ , Em đang định đến nhà thuốc đỗ minh đường khám và điều trị

TRẢ LỜI

Đào hữu
Em bị yếu sinh lý
Em gặp các triệu chứng như khó cương khi quan hệ
Xuất tinh sớm
Do em thủ dâm nhiều nên mới bị z
Nhà thuốc này khám chi phí khám là bao nhiêu và tiền thuốc là bao nhiu
Mog mn tư vấn
Em bị cx khá nặng
TRẢ LỜI

Hoàng Văn Tự
Em bị rlcd với yếu sl mà uống thuốc của bác sỹ tuấn 2 tuần rồi cảm thấy
bắt đầu cải thiện hơn rồi. hy vọng điều trị đúng theo liệu trình bác sĩ Tuấn
chỉ định sẽ sớm khỏi bệnh
TRẢ LỜI

Quang
Bạn uống có tác dụng j chưa vậy?
TRẢ LỜI

Chuong chuông
Ông bs này nhìn khó tính thế thôi nhưng ttay nghề tốt đấy. Tôi cũng chữa
ông ấy 1 liệu trình mà đến giờ vẫn lâm trận okee, k còn nhã đạn sớm như
trước. Ông này chuyên làm cố vấn chuyên môn mấy chương trình sức khỏe
trên vtv mà/. Thây cũng được báo chí khen nhiều, bác đọc bài này ngâm
cứu thêm nhé: https://www.meochuayeusinhly.com/vi-luong-y-so-huubai-thuoc-150-nam-tuoi-chua-khoi-yeu-sinh-ly-roi-loan-cuongduong-liet-duong.html
TRẢ LỜI

Sương ánh Nguyệt

Sương ánh Nguyệt
Chị ơi, chồng em cũng mua thuốc ở HCM nè, bữa em cũng tahwsc mắc với
bác sĩ như chị nè, bác bảo thuốc gia truyền là bài thuốc giống nhau nên là
yên tâm. Chị đặt thuốc ở HCm đi á, chuyển phát nội thành <10km là được
miễn phí ship nè. Dạo này chồng em luwoif đi nên toàn nhờ ship đến thôi
á. miễn phí nên chả tội gì nà..
TRẢ LỜI

Nguyễn Huệ
Anh khám ở cơ sở nào thế ạ, em thấy có 2 cơ sở. Không biết thuốc ở trong
nam với ngoài bắc có giống nhau hông nửa. Tính đặt thuốc về cho chồng
điều trị., Gần ngay cơ sở 2 mà đặt cơ sở1 thì vừa lâu nhận được thuốc mà
lại mất phí chuyển phát cao nửa
TRẢ LỜI

Binh tư
Em cũng bệnh lâu năm chữa nhiều chỗ, thấy chỗ này giá không rẻ, nhưng
chất lượng lại tốt và đảm bảo về nguồn gôc thuốc. Cao 1 tí cũng vẫn cứ là
oke la. Mỗi nguwoif bác sĩ kê thuốc khác nhau nên giá thành không giống
nhau đâu. Anh đọc bài viết này họ nói cụ thể về giá cả đấy:
https://dominhduong.com/gia-bai-thuoc-chua-yeu-sinh-ly-tai-dominh-duong-bao-nhieu-2283.html
TRẢ LỜI

Hoàng Ngọc ninh
Cảm ơn đã chia sẻ, không rõ thuốc ở đây giá thành có tốt khoog?
TRẢ LỜI

Dũng Tiến Nguyễn

thử tí, mùi nó thơm là thơm và đắng nhẹ. Dễ uống cực nhé.
TRẢ LỜI

Minh Chính37
Tui bị xts 2 năm nay. Không biết nguyên nhân do đâu. Sau đó thì tui bị
giảm ham muốn rõ rệt. Vợ chồng mới cưới mà có khi 1 tháng được 1 lần,
thậm chí 2-3 tháng mới quan hệ 1 lần. Nhiều lúc vợ gợi ý mà không muốn
đáp lại, chán nản quá
TRẢ LỜI

Vũ bích châm
Khỏ thân chị vợ quá đê, thế này thì chán chết á, đã gợi ý là có nhu cầu
lắm rồi đó anh ơi, chữa sớm đi
TRẢ LỜI

Hằng Nga
Tình trạng giống chồng em thế ạ, anh nên chữa đi vì nó thành bệnh
rồi. Nhiều người bị nặng hơn anh họ vẫn chữa được đấy thôi. Em dùng
thuốc mãnh lực trường xuân này cũng tốt lắm anh tham khảo thử xem,
dùng 2 tháng là khỏe hơn r https://www.chuyenkhoanamhoc.com
/manh-luc-truong-xuan-gia-bao-nhieu-ban-o-dau.html
TRẢ LỜI

Trần Dũng
E bị xst kèm yếu sinh lí ko cương cứng được hết cỡ và ko giữ được lâu

người uống thuốc nên uống đều đừng bỏ bữa nào như thế thì mới
nhanh được. Mình còn đặt báo thức để uống thuốc cho đỡ quên cơ
TRẢ LỜI

Hường Đồng
Tôi thấy các ông anh muốn chữa bệnh bỏ rượu bia thuốc lá, bỏ nhậu
nhẹt đi. Chịu khó dậy sớm thẻ dục thể thao, ít ăn hàng ăn quán là đỡ
à. chứ cứ uống bia rượu mà uống thuốc thfi cũng vứt đi
TRẢ LỜI

Bình Văn
Cần kiêng những loại gì vậy nhờ c chỉ giáo?
Hường Đồng
Bạn nên kiêng các chất kích thích, rau cần, rau cải xoong, nước vối,
măng, cà pháo…, nói không với chất kích thích, ăn nheieuf rau
xanh và uống thật nhiều nước. Ít căng thảng stress, luôn nhường
nhịn không cãi nhau với vợ là được , hehe

Trúc Bạch
Hầy, em sẽ tránh xa những thứ đó ạ. Mà nếu bị bệnh thì uống bao
lâu mới khỏi ạ
TRẢ LỜI

Trần Trung Hiếu999
Tùy bệnh nặng nhẹ chứ em, tầm 2-3 tháng gì đó. Ai mà hấp thu nahnh là
sẽ nhanh khỏi bệnh. Nhwung đông y tác động từ từ nên chấp nhận lâu,
được cái khỏi rồi thì ít khi bị lại lắm
TRẢ LỜI

bảnh kaka
Bác sĩ Tuấn làm gì mà tahasy nổi tiếng phết nhỉ. Toàn thấy lên ti vi, không
biết thuốc có heieju quả thật sự không

Toi đang bị dạ dày uống thuốc này bình thường bạn ơi. chả hiểu sao
uống thuốc này thấy dạ dày cũng đỡ đỡ.
TRẢ LỜI

Hoàng Ngọc ninh
Mình bị xuất tinh sớm. Bác sĩ cho thuốc mấy đợt rồi mà không ăn thua.
Trước đây lâm trận vợ phải xin tha thì thôi. h thfi vợ chưa sướng đã ra rồi.
Đầu thì rất muốn tiếp tục nhưng không thể làm gì được, không điều khiển
được. Ức chế vãi nhái. Rồi toàn có giả vờ kêu mệt để đi ngủ sớm, để trốn

Chiến Văn
Tôi nghĩ bệnh này phải chữa bằng thuốc nam, vì hôm nọ đi khám đại
khái bác sĩ bảo do thận, phải bổ thận thì mới giải quyết được. mấy loại
kích dục chỉ làm ta có hứng thú được tại thười điểm đó nhưng chưa chữa
trị tận gốc, nên bệnh không khỏi được đâu. mặt khác còn khiến mình

Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/thuoc-xitchong-xuat-tinh-som.html
https://viendalieu.vn/
https://benhvienfavina.vn/
https://www.chuyenkhoadalieu.net/
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/-/roi-loan-cuong-duong
http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien//view_content/content/2240978/cach-dieu-tri-xuat-tinhsom-bang-bai-thuoc-nam-dan-gian-tien-loi

https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/chua-roi-loan-cuong-duong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/8-thuoc-ieu-tri-roi-loan-cuongduong-hieu-qua-va-an-toan-nhat
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
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