
Thuốc Ngựa Thái: Tác dụng, hướng dẫn 

sử dụng, thận trọng khi dùng 
 

[REVIEW] Thuốc Ngựa Thái có hiệu quả không? Có tác 

dụng trong bao lâu. Ngựa Thái là thuốc gì? Có tốt không? 

Giá bao nhiêu? Hiện nay, tỷ lệ nam mắc yếu sinh lý càng 

ngày càng tăng cao.  

Theo thống kê có đến 15,7% nam giới Việt nam gặp phải những 

vấn đề về sinh lý như rối loạn dương cương, xuất tinh sớm… 

Để khắc phục trường hợp này nhiều thuốc cường dương đã ra 

đời. Trong đấy sản phẩm được quan tâm nhất là thuốc cường 

dương Ngựa Thái. 

Đây được xem là kỹ thuật cứu cánh hiệu quả nhất giúp những 

quý ông lấy lại phong độ và sự tự tin. Vậy thực hư công dụng 

của thuốc cường dương Ngựa Thái thế nào? Liệu sản phẩm này 

có “thần thánh” như lời đồn. Tham khảo thêm Bên dưới nhé! 

[VẠCH TRẦN] Ngựa Thái chính hãng tác 

dụng có tốt không, uống thế nào hiệu quả? 

Thuốc cường dương Ngựa Thái là thuốc gì? 

Thuốc cường dương Ngựa Thái là thuốc giúp cương dương. 

Sản phẩm kết hợp nhiều loại thảo dược quý tốt cho sức khỏe 

sinh dục của nam giới. 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/ngua-thai


Tác dụng chính của em này là tăng cường tuần hoàn máu đến 

dương vât, kích thích khả năng cương cứng của cậu bé. 

Bên ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ anh em cải thiện kích thước 

cậu bé và hỗ trợ kéo dài thời gian ân ái. 

Thuốc cường dương Ngựa Thái là thuốc gì? 

Viên uống cường dương Ngựa Thái được nghiên cứu và sản 

xuất do công ty dược hàng đầu Thái Lan Hong Kong Cow King 

Health Product Co.LTD. Tại thị trường Việt nam , em này chủ 

yếu là hàng xách tay nên nguồn hàng khá phức tạp. 

2 Dạng bào chế điển hình của em này là Ngựa Thái 7000mg 

cũng như 9800mg. Tuy vậy thì dạng viên uống 9800mg không 

quá cơ bản nên bài viết này tôi sẽ không phân tích. 

Đặt Mua Thuốc Ngựa Thái chính hãng 

✔ 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. 

 

HOẶC: 

CHAT ZALO 

hay Gọi Số: 0586.187.693 

Thành phần của thuốc cường dương Ngựa Thái 

thuốc cường dương Ngựa Thái dù đã ra mắt khá lâu tại thị 

trường Việt mặc dù vậy vẫn có chỗ đứng rất vững trãi. Sản 

phẩm đem lại hiệu quả tích cực dẫn các quý ông thường thấy 

tình trạng yếu sinh lý . 

https://zalo.me/0586187693
tel:0586187693
https://muathuocchinhhang.com/thuoc-cuong-duong/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


Thành phần của thuốc cường dương Ngựa Thái 

Thuốc được đóng gói dạng viên nén màu xanh, mỗi hộp có một 

vỉ 10 viên, thành phần trong mỗi viên đều là các dược liệu quý 

được chiết phân kỹ càng. 

2 thành phần quan trọng nhất của sản phẩm là cỏ Boschniakia 

Rossica và tỏa dương. Đây là 2 loại thảo mộc rất có ích đưa thận 

cũng như sk sinh lý nam giới. 

Chúng không chỉ tráng dương bồi bổ sức khỏe đưa những quý 

ông mà còn giúp ngăn chặn lão hóa đẩy lùi quy trình mãn dục 

nam. 

Song song, 2 thành phần này cũng tăng cường tuần hoàn máu tới 

dương vật. Nhờ vậy mà giúp anh em duy trì nguy cơ cương 

cứng. 

Sản phẩm được bào chế từ những loại thảo dược tự nhiên 



Bên cạnh đó, thuốc cường dương Ngựa Thái cũng nạp nhân 

sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo cũng như bạch chỉ. Các 

thành phần này từ xưa đã nổi tiếng trong Đông y với nguy cơ 

bồi bổ, cường dương. 

Trong đấy, nhân sâm vốn được biết đến với khả năng hạn chế 

lão hóa, tăng cường thể trạng, hỗ trợ nam dẻo dai hơn. 

Nhung hươu sẽ kích thích quy trình tổng hợp testosterone cũng 

như pentocrin giúp nam giới tăng ham muốn, giảm rối loạn 

cương dương. 

Còn đông trùng hạ thảo cũng như bạch chỉ cũng hỗ trợ tốt hơn 

sức khỏe thần kinh, giảm mệt mỏi để anh em có thể gìn giữ 

phong độ cải thiện. 

Ngựa Thái chính hãng tác dụng có tốt không, uống thế nào hiệu 

quả? 



Với các thảo dược này cũng công thức được tính tỷ lệ bởi những 

chuyên gia sinh lý tốt nhất sản phẩm này đem lại hiệu quả khá 

tích cực với nam yếu sinh lý. 

Sau một thời gian dùng anh em sẽ thấy rõ sự thay đổi, các nội 

dung xuất tinh sớm , rối loạn cương dương cũng dần được tốt 

hơn. 

Hơn nữa, thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam Ngựa Thái 

cũng góp phần giúp những quý ông tốt hơn kích thước cậu bé. 

Ví như bạn đang tự ti cũng như ngại quan hệ với đối tác bởi sự 

hạn chế của cậu bé thì em này cơ bản là chân ái. 

Sản phẩm này sẽ thay đổi đáng kể kích thước cho anh em nhờ 

việc tăng cường tuần hoàn máu đến dương vật. Từ đó, những 

mạch máu giãn nở hơn khiến cho tăng kích thước của cậu bé. 

Bên cạnh đó, thể lực của những đấng mày râu cũng sẽ trở cần 

sung mãn hơn. Cơ thể được bồi bổ và giảm tối đa những biểu 

hiện căng thẳng đau lưng sau cuộc hoan ái. Nhờ chuyện này, 

những quý ông có thể hồi phục thể lực mau chóng. 

Thời gian cũng như số lần giao hợp cũng được tốt hơn trông 

nhận ra. Anh em có thể tuân thủ 1 – hai hiệp liên tục. Chắc chắn 

đối tác sẽ cần mê mệt trước bản lĩnh cũng như sự sung mãn của 

bạn. 

Chưa kể, em này cũng giúp kích thích ham muốn giao hợp của 

anh em. Việc này sẽ cải thiện những rối loạn cương dương hỗ 

trợ anh em có thể làm chủ cuộc chơi. 

https://muathuocchinhhang.com/thuoc-keo-dai-thoi-gian-quan-he-cho-nam/


Bạn thể kiềm chế cũng như duy trì sự cương cứng của cậu bé tốt 

hơn. Qua đấy chàng và nàng sẽ được đáp ứng với rất nhiều cung 

bậc khác nhau của cuộc yêu. 

Đặc biệt, thuốc cũng góp phần tốt hơn chất lượng tinh trùng. 

Nhờ vậy mà các các đôi hay gặp cần hiện tượng hiếm muộn, vào 

sinh sẽ phần nào được cấp cứu. Từ đó, thỏa mãn niềm mong ước 

con cái của những cặp đôi. 

✔ 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. 

 

HOẶC: 

CHAT ZALO 

hoặc Gọi Số: 0586 187 693 

Thuốc cường dương Ngựa Thái có có ích không ? 

https://zalo.me/0586187693
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


Từ lúc ra mắt đến này thuốc tăng cường sinh lý nam Ngựa 

Thái vẫn phải được lòng người dùng. Điều gì? Khiến sản phẩm 

này có thể bán chạy đến thế? Liệu rằng viên uống Ngựa Thái có 

thật sự lành mạnh như lời đồn? 

theo đánh giá của hầu hết người dùng thì thuốc này là tác dụng 

mạnh và nhanh chóng. Quý ông chỉ phải dùng thuốc trước thời 

gian quan hệ khoảng 20 phút là thuốc sẽ phát huy tác dụng. 

Thường anh em sẽ nhìn thấy rạo rực cũng như ham muốn hơn, 

chỉ cần nàng kích thích nhẹ nhàng là có thể cương cứng. 

Với những cặp đôi muốn tốt hơn hơn cuộc sống tình dục, hâm 

nóng tình yêu thì em này sẽ là cánh tay đắc lực. Thuốc không 

chỉ tốt hơn nguy cơ cương dương mà còn tăng kích thước cậu 

nhỏ, gìn giữ sự hưng phấn cho anh em. 

Nhờ vậy mà những nàng sẽ tìm được sự thăng hoa đỉnh lớn 

trong tình dục. tại sao uống rượu vào quan hệ lâu ra 

https://muathuocchinhhang.com/tai-sao-uong-ruou-vao-quan-he-lau-ra/


 

Cường dương Ngựa Thái hỗ trợ anh em giữ gìn thời gian cương 

cứng 

Hơn nữa, em này có thành phần hoàn toàn là những dược liệu 

thiên nhiên. Bởi thế mà các bạn không có sợ hãi quá rất nhiều về 

tác dụng phụ. Thuốc đã được kiểm nghiệm khắt khe trước lúc 

đưa ra thị trường nên rất an toàn. 

tuy nhiên cũng cần khẳng định em này chỉ là thức ăn chức năng. 

Sản phẩm hoàn toàn không phải thuốc trị bệnh lý mà chỉ hỗ trợ 

cải thiện năng lực tình dục của nam. 

Bởi thế mà hiệu quả có thể thay đổi tùy thuộc đi theo cơ địa 

từng người. Bình thường thuốc sẽ có công dụng kéo dài 4 -6 giờ 

tuy vậy cũng có thể quá ngắn hơn hoặc rất dài hơn. 

Bên cạnh đấy, bên ngoài việc kiên trì dùng thuốc những quý ông 

cùng phải cần có chế độ ăn uống cũng như rèn luyện thích hợp. 



Điều này giúp sản phẩm có thể phát huy cải thiện thành công. 

Song song cũng ngăn cản những nguyên do gốc rễ dẫn đến tình 

trạng bệnh yếu sinh lý . 

 

Đối tượng dùng thuốc cường dương Ngựa Thái hiệu quả 

Thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới Ngựa Thái tác 

dụng hiệu quả nhất với nhóm đối tượng là nam giới trên 18 tuổi 

hay thấy các thông tin về sinh lý như: 

 nam giới gặp tình trạng yếu sinh lý với những dấu hiệu 

suy giảm ham muốn, xuất tinh mau chóng, rối loạn 

cương dương… 

 Người có thể tình trạng sức khỏe yếu, thận hư suy nhược 

cơ thể, cảm nhận thấy mệt mỏi lúc lâm trận cũng như chỉ 

duy trì quan hệ trong thời gian rất ngắn. 

 những quý ông tương đối khó đáp ứng trong giao hợp, 

không tìm được cực khoái lúc “yêu”. 



 nam giới có khả năng mãn dục kịp thời hoặc chuẩn mắc 

đến tuổi mãn dục. 

✔ 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. 

 

HOẶC: 

CHAT ZALO 

hay Gọi Số: 0586 187 693 

cách sử dụng viên uống trị xuất tinh sớm Ngựa Thái rất đơn 

giản, dựa theo sức đề kháng mà các quý ông sẽ có liều sử dụng 

không giống nhau. 

Với anh em sk có ích thì chỉ phải sử dụng một viên trước lúc 

lâm trận 20 phút. Điều hỗ trợ cơ thể có thời gian hấp thụ thuốc 

cũng như phát huy tác dụng. 

Mỗi lần chỉ cần sử dụng dụng 1 viên duy nhất 

https://zalo.me/0586187693
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


Với anh em thể trạng thông thường thì luôn giảm liều chỉ uống 

⅔ viên thuốc. Còn các bạn sức khỏe yếu thì chỉ hãy sinh ra bằng 

⅓ viên thôi. 

Sau đấy khi cải thiện dần s.khỏe thì các bạn nên nâng liều. Tuy 

vậy vẫn phải tham khảo ý kiến chuyên gia trước nhé. 

lưu ý nhỏ là anh em luôn cần nhớ rõ thời gian cũng như liều sử 

dụng em này để ngăn chặn việc lạm dụng, sử dụng quá rất nhiều 

trong thời gian ngắn. 

Thuốc sẽ tương đối khó phát huy tác dụng tình trạng các bạn 

uống với nước chanh. Bên ngoài ra thì anh em có thể nhai nhỏ 

thuốc trước khi uống để sản phẩm phát huy thành công nhanh 

hơn. Một ngày các quý ông không cần sử dụng quá 2 viên đâu 

nhé.thủ dâm 

Hơn nữa, để thành công của thuốc tốt hơn thì trong thời gian 

dùng những bạn cũng phải hạn chế rượu bia cũng như các chất 

kích thích. 

Đồng thời duy trì hành động sống lành mạnh, gắn bó việc ăn 

uống điều độ cũng như tập thích hợp. 

1 chú ý nữa là sản phẩm này chỉ giúp không thay thế thuốc 

thuốc hỗ trợ mà chuyên gia kê đơn. Thuốc tuy có thành phần 

thiên nhiên cũng như hầu như không phải tác dụng phụ mặc dù 

vậy nếu các bạn dùng quá liều thì vẫn có thể gây ra hại. 

Bởi vậy mọi sự thay đổi liều lượng cần tham khảo ý kiến bác sĩ 

chuyên khoa. Ví như như là thuốc phát huy tác dụng quá mạnh 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/thu-dam


trong rất nhiều giờ anh em cần uống bổ sung khá nhiều nước 

cũng như tới bv. 

Mua thuốc tăng cường sinh lý nam giới ở đâu ? 

mua thuốc tăng cường sinh lý nam giới ở đâu ? Hiện nay, 

Ngựa Thái được bán trên thị trường với mức giá từ 300.000 

VNĐ đến 450.000 VNĐ. Giá của sản phẩm có thể thay đổi nhỏ 

tùy vào đơn vị kinh doanh. 

Ở sản phẩm được nhập về Việt nam giới cơ bản theo hình thức 

tiểu ngạch hay xách tay cần không phải giá niêm yết phổ biến 

xác. 

Có thể nhận thấy mức giá này cũng khá thích hợp với tác dụng 

của sản phẩm. Tình trạng so sánh em này với các thuốc cường 

dương khác như Viagra hay Rocket 1h thì giá thành có phần 

mềm hơn. 

Anh em có thể tìm mua sản phẩm này phía trên các sàn thương 

mại điện tử như là Lazada hoặc Shopee, Tiki…Ngoài ra thì các 

shop bán hàng xách tay cũng như đồ người lớn cũng có bán sản 

phẩm này. 



 

Thuốc cường dương ngựa thái đang rất được ưa chuộng ngày 

nay 

mặc dù vậy do sản phẩm không được nhập khẩu chính ngạch 

cần rất dễ diễn ra hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Sử dụng 

sản phẩm này thì chỉ có tiền mất tật mang. 

Muốn nhận biết hàng giả hoặc thật của em này là rất khó khăn. 

Do lẽ phần nặng kiến thức phía trên bao bì đều bằng tiếng Thái. 

Hơn nữa các sản phẩm hàng giả hiện tại cũng rất tinh vi. Dù các 

bạn có kiểm tra mã vạch thì cũng không đáng tin bởi thông tin 

này có thể làm giả được. Những app check mã vạch cũng không 

có liên kết như thế nào? Với hãng để kiểm chứng kiến thức về 

sản phẩm. 

Vậy nên anh chỉ có tìm các địa chỉ uy tín, có chứng từ hóa đơn 

đầy đủ để mua hàng là an toàn thôi. 



Tôi thì hay mua tại Nhà Thuốc An Tâm. Đơn vị này chuyên 

xách tay những sản phẩm thuốc tăng cường sinh lý có uy tín bên 

trên thị trường.cách tăng kích thước cậu nhỏ bằng tay 

Đi theo tôi phát hiện ra thì đánh giá của người mua trước về bên 

này cũng khá lành mạnh. Để đặt mua sản phẩm những bạn có 

thể click vô đường link đặt hàng Bên dưới hay liên hệ với shop 

đi theo địa chỉ: 

✔ Giá thuốc trị xuất tinh sớm Ngựa Thái: 

➤ Mua 1 Hộp Ngựa Thái giá: 300.000vnđ. 

➤ Mua hai Hộp Ngựa Thái giá: 550.000vnđ. 

➤ Mua 3 Hộp Ngựa Thái giá: 700.000vnđ. 

 

HOẶC: 

CHAT ZALO 

hay Gọi Số: 0586 187 693 

Bài viết bên trên đây đã chia sẻ thông tin chi tiết về thuốc cường 

dương Ngựa Thái. Hi vọng những bạn đã nắm được hơn về công 

https://tangcangiamcan.webflow.io/posts/cach-tang-kich-thuoc-cau-nho-bang-tay
https://zalo.me/0586187693
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXbFc5YAXHubU-J71PcFo6INVbTo6s_52D423F2ItmNRRvA/viewform


dụng, kỹ thuật dùng cũng như mua sản phẩm uy tín tại đâu. 

Chúc anh em luôn khỏe mạnh, sung mãn cũng như tình yêu nhé! 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ 

 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

