Các Loại Thuốc Cường Dương Ấn Độ
Tốt Nhất Hiện Nay
15:46 14/09/2021
Thuốc cường dương Ấn Độ đang là dòng thuốc tăng
cường sinh lý nam giới khá phổ biến ở thị trường Việt
Nam. Các sản phẩm này được rất nhiều quý ông quan tâm
và tìm kiếm. Vậy thuốc cường dương Ấn Độ có tốt không,
có những sản phẩm nào?

Uống thuốc cường dương Ấn Độ có tốt
không?
Hiện nay, các loại thuốc cường dương trên thị trường đều là
những dược phẩm giúp nam giới cải thiện khả năng sinh lý.
Các dòng thuốc này chỉ có tác dụng hỗ trợ sinh lý, không có
tác dụng điều trị bệnh triệt để. Các thuốc cường dương Ấn Độ
cũng có công dụng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ sinh lý cho nam
giới. Cơ chế hoạt động của những sản phẩm này dựa trên nền
tảng tăng nồng độ Oxit Nitric trong máu, giúp tăng cường
hoạt động tuần hoàn, thúc đẩy lưu thông máu đến dương vật.
Khi đó, dương vật được cung cấp đủ máu sẽ kéo dài thời gian
cương cứng, tăng hưng phấn và tăng khả năng tình dục. Các
loại thuốc cường dương được chỉ định cho nam giới gặp bất

lợi khi quan hệ tình dục. Nam giới cần tham khảo ý kiến của
bác sĩ để lựa chọn loại thuốc phù hợp và tránh lạm dụng thuốc
dẫn tới nguy hại cho sức khỏe.
AdChoice

[NÓNG] Bật Mí Bài Thuốc Rượu Ngâm Được Nhiều Chính
Trị Gia Làm Quả Biếu Tặng
Đây là một trong những bài thuốc rượu ngâm quy tụ hơn 40 vị dược liệu quý
hiếm giúp nâng cao sức khỏe sinh lý và tăng cường tuổi thọ được nhiều các quý
ông tìm kiếm hiện nay. XEM NGAY
Mở

Các loại thuốc cường dương Ấn Độ
hiệu quả
Thuốc cường dương Ấn Độ hiện nay trên thị trường có 4 loại
phổ biến. Nam giới nếu muốn sử dụng cần hiểu rõ về công
dụng, ưu nhược điểm, cách dùng và giá thành của các sản
phẩm này.

Thuốc cường dương Ấn Độ Siloflam
Thuốc cường dương Ấn Độ Siloflam là sản phẩm tăng cường
sinh lý phái mạnh. Dòng sản phẩm này có 2 dạng phổ biến là
50mg và 100mg. Siloflam là sản phẩm của công ty Flamigo
Pharmaceuticals.

Thuốc cường dương Ấn Độ Siloflam

Siloflam giúp tăng cường sinh lý nam giới, giúp duy trì khả
năng cương cứng của dương vật, khắc phục tình trạng yếu sinh
lý, giúp nam giới hưng phấn hơn khi “lâm trận”. Sản phẩm này
khá phù hợp với thể trạng của người Việt. Nam giới có thể sử
dụng 1 viên Siloflam trước khi quan hệ tình dục từ 30 đến 40
phút để cuộc yêu thêm viên mãn. Đối với những người bị yếu
sinh lý, nên uống trước khi quan hệ 2 tiếng. Không được dùng
quá 1 viên thuốc/ngày. Một số người sau khi dùng Siloflam có
thể gặp phải tác dụng phụ như chóng mặt, cơ thể nóng hơn.
Nếu uống thuốc quá liều có thể bị khó thở, tức ngực, đầy
bụng. Nếu quá lạm dụng thuốc sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức
khỏe và khả năng sinh lý của nam giới. Hiện nay, Siloflam được
bán trên thị trường Việt Nam với giá 130.000 đến 180.000
VNĐ/sản phẩm.

Xem thêm: Hết yếu Sinh Lý Với Uy Long Đại Bổ –
Nhấp Liên Tục, Đê Mê Cảm Xúc

Sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới Sife 50
Sife 50 là sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới phổ biến ở Ấn
Độ. Đây là sản phẩm được đánh giá khá cao nhờ thành phần
đều là chiết xuất của các loại thảo dược tự nhiên, lành tính.
Công dụng của Sife 50 là:
• Tăng cường khả năng cương dương, kéo dài thời gian quan
hệ.
• Tăng ham muốn tình dục cho nam giới, làm chậm quá trình
mãn dục.
• Hỗ trợ việc điều trị yếu sinh lý, khắc phục tình trạng xuất tinh
sớm, mộng tinh, di tinh.

Sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới Sife 50

Do các thành phần đều là chiết xuất thảo dược tự nhiên nên
Sife 50 ít gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Chỉ một số ít
trường hợp cơ thể quá nhạy cảm có thể gặp phải tình trạng
hoa mắt, chóng mặt sau khi dùng thuốc. Sife 50 của Ấn Độ
hiện nay được bán với giá khoảng 140.000 VNĐ/sản phẩm.

Kamagra – thuốc cường dương của Ấn Độ
Kamagra là sản phẩm tăng cường sinh lý từ Ấn Độ có thành
phần chính là Sildenafil Citrate. Đây là hoạt chất giúp tăng
cường lưu thông máu đến dương vật, từ đó giúp dương vật
duy trì được sự cương cứng trong quá trình quan hệ. Ngoài ra,
sản phẩm này còn được sử dụng nhiều trong việc điều trị rối
loạn cương dương, tăng cường sản xuất hormone
testosterone, từ đó tạo hưng phấn tình dục cho nam giới. Sử
dụng Kamagra đúng cách còn giúp cải thiện chất lượng của
tinh trùng. Kamagra được chỉ định cho nam giới trên 18 tuổi, bị

rối loạn cương dương hoặc muốn cải thiện khả năng tình dục.
Người dùng uống 1 viên trước khi quan hệ tình dục khoảng 40
phút và không dùng quá 1 viên/ngày.

Kamagra – thuốc cường dương của Ấn Độ

Khi sử dụng Kamagra, nam giới có thể gặp phải các tác dụng
phụ sau:
• Xuất hiện tình trạng đau đầu, đỏ mặt, chóng mặt.

• Bị rối loạn tiêu hóa như khó tiêu hoặc đi ngoài liên tục.
• Nam giới bị phát ban ngoài da nếu bị dị ứng.
• Có thể bị chảy máu mũi, mờ mắt hoặc tiểu ra máu.
Thuốc cường dương Kamagra hiện nay được bán với giá
khoảng 180.000 VNĐ/4 viên.

Majegra – viên uống tăng cường sinh lý của Ấn Độ
Majegra là thuốc cường dương giúp hỗ trợ điều trị sinh lý cho
nam giới. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty dược phẩm
Synmedic Laboratoties. Thành phần chính của sản phẩm này là
Sildenafil giúp giãn nở mạch máu và tăng cường lưu thông
máu cho dương vật. Công dụng của sản phẩm này là hỗ trợ
khả năng cương cứng của dương vật, tăng khoái cảm cho nam
giới và hỗ trợ điều trị yếu sinh lý. Đây là sản phẩm khá an toàn,
ít tác dụng phụ. Viên uống Majegra tăng cường sinh lực phái
mạnh được bán trên thị với giá dao động khoảng 200.000 đến
250.000 VNĐ/sản phẩm.

Majegra – viên uống tăng cường sinh lý

Uy Long Đại Bổ – Phương thuốc cường
dương từ Hoàng Cung triều Nguyễn,
cài thiện cuộc yêu, nâng tầm SUNG
MÃN
Bài thuốc Uy Long Đại Bổ của Nhất Nam Y Viện là bài thuốc
giúp nam giới khắc phục những vấn đề sinh lý, cường dương
từ gốc tới ngọn, bồ bổ tạng thận. Đây là bài thuốc đặc biệt bởi
là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa y hoc xưa và nay. Được
phục dựng từ các bài thuốc cổ phương triều Nguyễn, ngay từ
khi ra mắt, bài thuốc đã “lấy lòng” được những quý ông khó
tính nhất. Nhiều báo đài đã đăng tải hiệu quả của bài thuốc

như Chất lượng cuộc sống VTV2, báo Gia Đình, Đời sống &
Pháp luật.

Uy Long Đai Bổ xuất hiện trong chương trình VTV2 Chất lượng cuộc sống

Sau quá trình nghiên cứu, gia giảm, các chuyên gia đã phát
triển bài thuốc Uy Long Đại Bổ dưới 4 bài thuốc nhỏ gồm: Uy
Long Đại Bổ Đan, Uy Long Đại Bổ Hoàn, Uy Long Đại Bổ
Tửu và Uy Long Đại Bổ Đặc Trị Xuất Tinh Sớm. Sự phân tách
rõ ràng từng bài thuốc cùng chức năng chung đã giúp hiệu
quả điều trị tăng lên nhiều lần, rút ngăn sthowif gian điều trị so
với các bài thuốc hiện có. Bài thuốc mang tới tác dụng đặc biệt
trong điều trị vấn đề sinh lý nam:
• Loại bỏ những dấu hiệu bệnh từ bên ngoài, xuất sớm, rối
loạn cương dương, mệt mỏi đồng thời tác động tới can thận

từ bên trong.
• Cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho tạng phủ, bồi bổ
cơ thể, ngăn ngừa tái phát sau khi kết thúc điều trị.

Cách sử dụng bài thuốc Uy Long Đại Bổ chữa yếu sinh lý

Nhất Nam Y Viện đã tiến hành kiểm nghiệm lâm sàng bài
thuốc Uy Long Đại Bổ trên 100 trường hợp bệnh nhân đã điều
trị, kết quả cho thấy:
• Hơn 70% nam giới yếu sinh lý, rối loạn cương dương đã cải
thiện bệnh, duy trì sung mãn chỉ sau 1 – 3 tháng.
• 20% nam giới cải thiện sinh lý, cơ thể dẻo dai sau 4 tháng
• Gần 10% trường hợp còn lại đã có sự thuyên giảm do cơ địa
hoặc không tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Hàng ngàn nam giới đã phản hồi sau khi điều trị với Uy Long
Đại Bổ:

Phản hồi của khách hàng sau khi điều trị với Uy Long Đại Bổ

Nghệ sĩ Tùng Dương cũng là một trong những trường hợp
gặp tình trạng “trên bảo dưới không nghe” nặng. Anh đã có
những chia sẻ về hiệu quả bài thuốc Uy Long Đại Bổ sau quá
trình sử dụng. NGHỆ SĨ TÙNG DƯƠNG CHIA SẺ HÀNH
TRÌNH LẤY LẠI PHONG ĐỘ TUỔI NGŨ TUẦN

Nghệ Sĩ Tùng Dương Hết Yếu Sinh Lý, Tìm Lại Phong Độ Tuổi Ngũ Tuần

Nam giới có nhu cầu tìm hiểu hoặc đặt mua bài thuốc Uy Long
Đại Bổ vui lòng liên hệ tới địa chỉ sau: 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 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
VÀ THĂM KHÁM TẠI ĐÂY

Xem thêm: Yếu tố “vàng” trong bài thuốc Uy Long
Đại Bổ mà nghệ sĩ Tùng Dương tin tưởng lựa
chọn

Những lưu ý khi sử dụng thuốc cường
dương
Thuốc cường dương được coi là cứu cánh của đàn ông khi có
dấu hiệu rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Tuy nhiên, khi sử
dụng những sản phẩm này, các quý ông cần lưu ý những vấn
đề sau:
• Không nên sử dụng thuốc cường dương ở nam giới dưới 18
tuổi hoặc những người có sức khỏe tốt.
• Không sử dụng thuốc cho người bị bệnh tim hoặc đang điều
trị các bệnh như suy gan.
• Người bị cao huyết áp, có tiền sử đột quỵ, tai biến cũng
không nên sử dụng các sản phẩm này.
• Sử dụng thuốc đúng liều lượng, không được lạm dụng thuốc.
• Kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ thuốc trước khi sử dụng.
• Khi gặp phải tác dụng phụ, nam giới cần dừng sử dụng
thuốc và đến gặp bác sĩ.
Những thông tin về thuốc cường dương Ấn Độ hiện nay có thể
giúp các quý ông có thêm sự lựa chọn để cải thiện khả năng
sinh lý. Việc sử dụng thuốc nên thận trọng và nên tham khảo ý
kiến của bác sĩ trước khi dùng để có hiệu quả tốt nhất.

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
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