
Thuốc Ngựa Thái 7000mg: Liều dùng & 

lưu ý, hướng dẫn sử dụng, tác dụng phụ 
 

[Review] Ngựa Thái có thực sự tốt không? Giá bao 

nhiêu? Sản phẩm trị yếu sinh lý Ngựa Thái đang là sản 

phẩm được nhiều nam quan tâm. 

Bài viết Dưới đây sẽ hỗ trợ bạn trả lời những câu hỏi về Ngựa 

Thái , thuốc cường dương Ngựa Thái chính hãng mua đâu, giá 

bao nhiêu , có tốt không? Cách phân biệt thuốc cường dương 

Ngựa Thái thật cũng như giả.. 

Uống Ngựa Thái có hại không? Ảnh hưởng 

sinh sản không 

Thành phần thuốc cường dương Ngựa Thái 7000mg 

Ngựa Thái có nguồn gốc từ Thái Lan, do công ty Hong Kong 

Cow King Health Product sản xuất. Viên uống này có tác dụng 

tăng cường sinh lý nam cũng như được rất nhiều nam giới tin 

dùng trong việc giúp chức năng sinh lý nam. 
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Thành phần thuốc cường dương Ngựa Thái 7000mg 

 

Sản phẩm viên uống Ngựa Thái được phái mạnh Việt săn lùng 

Ngựa Thái có dạng viên nén với 2 loại là 7000mg và 9800mg. 

Người mắc yếu sinh lý thường dùng loại 7000mg do hàm lượng 

không quá lớn và thích hợp với khá nhiều đối tượng. 

✔ Giá thuốc cương dương Ngựa Thái: 

➤ Mua 1 Hộp Ngựa Thái giá: 300.000vnđ. 

➤ Mua 2 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 bao gồm những dược liệu như: 

 Boschniakia Rossica: Tác dụng bổ thận, tráng dương, bảo 

vệ tinh trùng khỏi những gốc tự do, song song nâng thêm 

sức khỏe tim mạch, ngừa tình trạng mãn dục sớm 

 Nấm tỏa dương: Quy kinh thận, tỳ đem lại công dụng ích 

tinh, sinh huyết, ổn định huyết áp, kích thích ham muốn 

ở nam. 

 Nhân sâm: Thảo dược quy thận, cường dương, bổ máu. 

Nhân sâm còn có ích cho não bộ,hỗ trợ sản sinh hormone 

sinh dục, cải thiện chứng xuất tinh sớm, ngừa mãn dục 

nam mau chóng. Ginsenoside trong nhân sâm bảo vệ tinh 

trùng, giảm nguy cơ bị bệnh về đường tiết niệu. 

 Đông trùng hạ thảo: Đây là dược liệu có khả năng giúp 

thuốc hỗ trợ suy thận, tăng cường sinh lực cho các quý 

ông 

https://zalo.me/0586187693
tel:0586187693
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Sản phẩm có thành phần từ nhiều dược liệu chất lượng 

Sản phẩm có thành phần từ nhiều dược liệu chất lượng 

 Bạch chỉ: Tăng cảm giác hưng phấn, ham muốn ở nam, 

hỗ trợ lưu thông máu, tăng cường thể trạng 

 Nhung hươu: Tăng cường sinh lý, tốt hơn rối loạn tình 

dục 

Bên ngoài những thảo dược bên trên, trong thuốc cường 

dương Ngựa Thái còn chứa khá nhiều dược liệu cũng như phụ 

liệu khác. 

Ngựa Thái có tác dụng gì?, thành công có tốt không? 

https://muathuocchinhhang.com/thuoc-cuong-duong/
https://muathuocchinhhang.com/thuoc-cuong-duong/


Với bảng thành phần bên trên, khá nhiều bác sĩ đánh giá sản 

phẩm thuốc cường dương Ngựa Thái có công dụng cải thiện 

yếu sinh lý tại tuổi trẻ toàn diện. 

Không chỉ có khả năng cường dương, Ngựa Thái còn hỗ trợ giải 

quyết những kiến thức tình dục khác, rõ ràng như: 

 Giúp đồng bộ các chức năng tình dục của nam 

 Hỗ trợ tốt hơn chứng xuất tinh sớm, rối loạn cương 

dương 

 Hỗ trợ tăng kích thước dương vật trong khi quan hệ 

 Liên tục thời gian quan hệ cũng như nâng lớn chất lượng 

cuộc yêu 

 Tốt hơn chất lượng tinh dịch, giúp những gia đình hiếm 

muộn, khó có con 

 Tăng cường tình trạng sức khỏe, sức để kháng giúp cánh 

mày râu mãnh liệt mẽ, giảm stress sau quan hệ. 

Viên uống cường dương này thích hợp với những đối tượng sau: 

 nam giới mắc rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, suy 

giảm ham muốn 

 Người có sức đề kháng yếu, kém suy nhược, nhanh đuối 

sức 

 Người suy giảm ham muốn tình dục, giảm cảm giác thỏa 

mãn 

 nam ở tuổi trung niên, có triệu chứng mãn dục muốn cải 

thiện chức năng sinh lý. 

Ngựa Thái có tác dụng bao lâu, hầu hết người sử dụng review 

Ngựa Thái có tác dụng nhanh, mãnh liệt, liên tục hiệu quả lên 

tới hơn 30 phút. 



 

Với bảng thành phần trên, khá nhiều bác sĩ đánh giá Ngựa Thái 

có công dụng cải thiện sinh lý nam toàn diện 

Đặt mua nhanh 

✔ 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. 

 

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


HOẶC: 

CHAT ZALO 

hoặc Gọi Số: 0586 187 693 

sử dụng Ngựa thái có tác dụng phụ không? 

Bên cạnh công dụng tốt hơn sinh lý, sản phẩm thuốc kéo dài 

thời gian quan hệ cho nam Ngựa xanh Thái Lan vẫn tiềm ẩn 

rất nhiều tác dụng phụ. 

Vậy Ngựa Thái có hại không, nếu dùng Ngựa Thái quá liều, sai 

phương pháp, người dùng có thể thường xảy ra tác hại như: 

 Sản phẩm dẫn đến cảm giác buồn nôn, đau đầu. Lý do 

bởi tuần hoàn máu tăng trong khi cơ thể chưa thích ứng 

kịp. Đâu là dấu hiệu thường thấy tại thời kỳ mới sử dụng 

thuốc cũng như có thể giảm nhẹ về sau. 

 sử dụng viên uống Ngựa Thái với những thuốc thuốc 

giúp huyết áp, tim mạch có thể biến chứng tới thành công 

trị cũng như s.khỏe người sử dụng. 

Loại thuốc tăng cường sinh lý nam giới của Thái Lan này sẽ 

phát huy công dụng dựa vô rất nhiều nguyên nhân như cơ địa, 

sức đề kháng của đàn ơn. 

Đây chỉ là thuốc giúp tăng cường sinh lý tạm thời, không thuốc 

giúp căn bệnh từ căn nguyên. 

https://zalo.me/0586187693
https://muathuocchinhhang.com/thuoc-keo-dai-thoi-gian-quan-he-cho-nam/
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Lưu ý: Thuốc không sử dụng được dẫn đàn bà và trẻ dưới 18 

tuổi, người dị ứng với các thành phần của thuốc. 

 

sử dụng thuốc Ngựa Thái với những thuốc chữa huyết áp, tim 

mạch có thể hệ lụy tới hiệu quả thuốc hỗ trợ 

Cách sử dụng và lưu ý lúc dùng 

Để thuốc phát huy tác dụng lành mạnh, nam giới phải biết được 

phương án dùng và các chú ý trong quá trình dùng thuốc như là 

sau: 

biện pháp dùng 

Thuốc được bào chế dạng viên nén sử dụng qua đường uống. 

Nam giới hãy uống thuốc với nước ấm để tăng hiệu quả chuyển 

hóa và hấp thụ. 



Cách sử dụng: 

 nam uống thuốc với nước ấm trước khi giao hợp tình dục 

10-15 phút. 

 Người có sk bình thường dùng 2/3 viên cũng như 1/3 

viên cho người tình trạng sức khỏe yếu hay có các bệnh 

lý đi kèm. 

 hiện tượng nam có sức khỏe lành mạnh hay đã dùng 

thuốc hợp có thể dùng 1 viên/lần. 

 Người dùng nên bắt đầu với liều thấp để ngăn cản những 

rủi ro bên ngoài ý muốn. Liều lượng thuốc hãy cân nhắc 

điều chỉnh đưa thích hợp. 

 Liều dùng thuốc không quá 1 lần/ngày. 

các điều cần lưu ý 

ngoài phương pháp dùng, nam giới nên chú ý các kiến thức sau 

trong quá trình dùng Ngựa Thái chính hãng Hà Nội để tăng 

cường sinh lý: 

 Bạn chỉ hãy sử dụng 1 loại thuốc trong 1 giai đoạn. Tình 

trạng luôn dùng những loại thuốc thuốc hỗ trợ căn bệnh 

khác, hãy uống kỹ thuật nhau 3-4 tiếng. 

 Đây chỉ là thuốc giúp, không có tác dụng thuốc hỗ trợ 

cũng như thay thế thuốc chữa bệnh tại chuyên gia kê đơn. 

 Người dùng không cần lạm dụng, uống quá liều… 

 nam giới tuyệt đối không dùng viên Ngựa Thái cùng 

rượu bia, chất kích thích 

 Trong hiện tượng sử dụng thuốc mà nam có hiện tượng 

cương cứng bên trên 6 tiếng, phải đến ttyt để kiểm tra 

nhanh chóng. 



 Người có cơ địa nhạy cảm hoặc có nhiều bệnh lý nền nên 

hỏi ý kiến bác sĩ trước lúc mua Ngựa Thái sử dụng. 

Lưu ý hơn: Với các người có cơ địa nhạy cảm hoặc có nhiều căn 

bệnh nền thì nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước lúc sử dụng 

sản phẩm. tại sao uống rượu vào quan hệ lâu ra 

Điều này sẽ giúp người dùng hạn chế gặp phải những tác dụng 

phụ không mong muốn song song nâng khá nhiều chất lượng, 

thành công sản phẩm tới mức tối đa. 

✔ Giá thuốc cương dương 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 

hoặc Gọi Số: 0586 187 693 

Địa chỉ để mua thuốc Ngựa Thái ở đâu? Giá bao nhiêu? 

https://muathuocchinhhang.com/tai-sao-uong-ruou-vao-quan-he-lau-ra/
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Thuốc cường dương Ngựa Thái giá bao nhiêu, mua viên thuốc 

trị xuất tinh sớm Ngựa Thái ở đâu phổ biến hãng là thắc mắc 

của khá nhiều nam giới. 

Ngày nay, sản phẩm được phân phối rộng rãi cũng như nam giới 

có thể chọn mua tại các hiệu thuốc, những website hay các trang 

thương mại điện tử. 

Thế nhưng, thực tế ngày nay cho thấy rằng, vì được chia ra phối 

rộng mãi phía trên thị trường nên người sử dụng rất dễ mua luôn 

những loại hàng giả, hàng kém chất lượng, tác động trực tiếp 

đến sức khỏe lúc sử dụng. 

Do vậy, khách hàng ngày nay rất luôn những địa chỉ cơ bản sản 

phẩm chủ yếu hãng cũng như uy tín như là siêu thị Nhà Thuốc 

An Tâm. 

cơ quan Nhà Thuốc An Tâm cũng như lương thực chăm sóc sk 

Nhà Thuốc An Tâm hiện đang đề cập tới người tiêu dùng Việt 

kho sản phẩm “khổng lồ” với cam kết 100% cơ bản hãng và có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. thủ dâm 

Không những thế, mỗi sản phẩm đều được đảm bảo về chất 

lượng và hiệu quả sử dụng thông qua quy trình kiểm định khắt 

khe, nghiêm ngặt trước khi dẫn đến tay người sử dụng. 

Chuỗi siêu thị Nhà Thuốc An Tâm cũng ngày càng nỗ lực để 

nâng cao niềm tin của khách hàng và tạo dựng thói quen mua và 

sử dụng các sản phẩm phổ biến hãng. 

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


Đi theo đấy, mỗi sản phẩm tại Nhà Thuốc An Tâm đều có gắn 

tem đảm bảo riêng của thương hiệu nhằm giúp khách hàng nhận 

biết sản phẩm mua tại siêu thị Nhà Thuốc An Tâm và dễ dàng 

phân ra biệt với những sản phẩm khác phía trên thị trường. 

Không dừng lại tại đó, khách hàng tham khảo cũng như đặt mua 

sản phẩm tại Nhà Thuốc An Tâm sẽ được chuyên viên tư vấn 

cũng như hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo. 

Các chuyên viên sẽ giải đáp mọi câu hỏi của người dùng liên 

quan tới sản phẩm đồng thời hỗ trợ khách hàng đặt mua sản 

phẩm nhanh chóng, tiện lợi nhất. 

Từ đấy hỗ trợ mang tới khách hàng trải nghiệm mua sắm hài 

lòng và thực sự dễ chịu khi tới với siêu thị Nhà Thuốc An Tâm. 

Viên uống Ngựa Thái tăng cường sinh lý nam giới hiện đã có 

mặt tại siêu thị Nhà Thuốc An Tâm với GIÁ NIÊM YẾT 

300.000 vnđ/hộp/10 viên. Cùng với đấy là chương trình khuyến 

mãi mua hai sản phẩm FREESHIP TOÀN QUỐC. 

THỬ NGAY NGỰA THÁI CHÍNH HÃNG – dùng một lần, MÊ 

SAY 1 ĐÊM 

Thuốc Ngựa Thái và cách phân biệt Ngựa Thái thật và giả 

Đây là thuốc cường dương, tăng cường sinh lý nổi tiếng, được 

bán rộng rãi trên thị trường. Do đó, tồn tại nhiều trường hợp 

hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan. 



Người sử dụng cần tỉnh táo để phân biệt đâu là sản phẩm cơ bản 

hãng, chất lượng chuẩn. 

 

Để phân ra biệt thuốc thật, giả, người dùng hãy ghi nhớ các 

đặc điểm sau của thuốc: 

 Thuốc chủ yếu hãng có hình con ngựa được in rất đậm 

trên bao bì. Lúc bạn nhìn vào mặt ở trong nắp vẫn biết 

đến rõ hình ngựa 1 kỹ thuật rõ ràng cũng như rõ nét 

 Hình logo con ngựa ở hàng thật, hai chân ngựa gần với 

nhau còn hàng giả thì chân ngựa xa nhau hơn. 

 tại trong nắp có in tên cũng như logo sản phẩm 1 phương 

pháp rõ nét, không mờ nhòe… 

 Hàng thật viên thuốc màu sắc xanh mạ vừa phải, hàng 

giả viên thường có màu đậm vì nhiều phẩm màu. 

 Bao bì sản phẩm thật có đầy đủ kiến thức về nguồn gốc, 

đơn vị sản xuất chính xác cũng như hạn dùng in rõ… 



Đặc biệt, nam giới hiện tại cũng phải quan tâm rất nhiều hơn đến 

địa chỉ tách phối, truyền đạt sản phẩm. Tại các địa chỉ uy tín sẽ 

luôn đề cập những sản phẩm cơ bản hãng với nguồn gốc xuất xứ 

chi tiết cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đấy sẽ đưa ra các chính sách đảm bảo quyền lợi của 

người dùng lúc mua hàng tại đây. Nhờ đó con trai sẽ yên tâm đặt 

mua cũng như dùng sản phẩm mà không còn có lo lắng sẽ mua 

luôn hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng. 

Bài viết bên trên đây đã dẫn đến dẫn bạn đọc những thông tin cơ 

bản về thuốc trị yếu sinh lý Ngựa Thái. cách tăng kích thước 

cậu nhỏ bằng tay 

Thuốc giúp giúp tăng cường s.khỏe và chức năng sinh lý nam 

giới thành công. Do là sản phẩm hỗ trợ, cần trong trường hợp 

quan trọng, đấng mày râu vẫn cần đi kiểm tra và trị theo hướng 

dẫn của bác sĩ chuyên khoa. 
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