
Ngựa Thái Là Gì? Ngựa Thái Có Tác 

Dụng Gì? Khám Phá Cách Sử Dụng 

 

Ngựa Thái có tác dụng thế nào? Dùng lâu 

dài sẽ ảnh hưởng đến sinh lý không? Thuốc 

cường dương Ngựa Thái sản phẩm sản 

phẩm giúp cũng như thuốc hỗ trợ sinh lý 

yếu cho nam giới, hỗ trợ những quý ông lấy 

lại sự tự tin phong độ trong cuộc sống chăn 

gối. 

Ngựa Thái xanh chính hãng mang lại hiệu quả 

tuyệt đối cải thiện chức năng sinh lý yếu cho 

mọi nam giới. 



Ngựa Thái: Thành phần, Công Dụng, Lưu 

Ý, Địa Chỉ & Giá Bán Tốt Nhất 

Thuốc Ngựa Thái là gì? 

Thuốc Ngựa Thái (Ngua-Thai) hay thuốc 

cường dương Ngựa Thái là một sản phẩm 

dạng viên nén giúp cải thiện tình trạng yếu 

sinh lý cho nam giới, tăng cường sinh lực cho 

phái mạnh, tăng độ cương cứng của dương 

vật, kéo dài thời gian quan hệ hiệu quả. 

Sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan, thành phần 

chính là sự kết hợp của các thảo dược quý 

hiếm có trong tự nhiên có chức năng tăng 

cường sinh lý cho nam. 



 

Kiến thức về sản phẩm: 



• Thuốc Ngựa JNW xanh được sản xuất do 

Công ty Hong Kong Cow King Health 

Product Co.LTD của Thái Lan. 

• Sản phẩm được nhập khẩu cũng như 

phân phối ở thị trường Việt nam cũng 

như được rất nhiều quý ông tin sử dụng. 

• Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén 

có hàm lượng 7000mg/viên cũng như 

9800mg/viên. 

• Thế nhưng, loại 9800mg có tác dụng quá 

mạnh, có thể dẫn đến các tác dụng phụ 

cho người dùng nên ít được biết đến.. 

✔ Giá thuốc cương dương Ngựa Thái : 



➤ Mua 1 Ngựa JNW giá: 300.000vnđ. 

➤ Mua 2 Hộp Ngựa giá: 550.000vnđ. 

➤ Mua 3 Hộp Ngựa giá: 700.000vnđ. 
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Thành phần chính của thuốc cường dương 

Ngựa Thái xanh 

Thuốc cường dương Ngựa xanh có nguồn gốc 

từ Thái Lan, được chiết xuất từ các loại thảo 

dược quý hiếm trong ở trong tự nhiên, bao 

gồm những loại thảo dược như: 

Nhân sâm 

 



Nhâm sâm (Ginseng) đây là loại thuốc quý có 

giá trị khá nhiều, theo đông y thì nhân sâm 

giúp cường dương, tăng cường thể lực, bổ 

máu,…Giúp cho nam giới khỏe rất lớn, dẻo 

dai, phù hợp dẫn mọi độ tuổi từ già đến trẻ. 

Nó hỗ trợ máu lưu thông tới những bộ phận 

phía trên cơ thể, nhất là cậu bé và não bộ, đẩy 

nhanh sản sinh hormone Testosterone nam 

giới, tăng cường chất lượng tinh trùng. Dùng 

loại củ này giúp giảm mãn dục tại nam giới rất 

lành mạnh. 

Đông trùng hạ thảo 

Thảo dược quý hiếm này cũng thuộc top thảo 

dược hỗ trợ tốt hơn tình trạng “trên bảo dưới 



không nghe”, tăng cường sự cương cứng, tốt 

hơn xuất tinh kịp thời, tăng cường ham muốn 

cho nam giới. Giúp trị căn bệnh suy thận, cải 

thiện chức năng sinh lý đưa các quý ông. 

Nhung hươu (Pilose antler) 

Trong những bài thuốc đông y về tăng cường 

sinh lý thì Nhung hưu luôn được nhắc tới tốt 

nhất, do nó có khá nhiều công dụng trong đấy, 

tăng cường sinh lý, giảm thiểu xuất tinh nhanh 

chóng. 

Tăng cường cương dương cho nam giới là nổi 

bật nhất. Theo nghiên cứu thì trong Nhung 

Hưu chứa thành phần kích tố Testosterone và 



Pentocrin hỗ trợ cải thiện rối loạn cương 

dương. 

 

Nấm ngọc cẩu 



Nấm ngọc cẩu (Cynomorium) hoặc còn gọi 

“Sâm sa mạc” hỗ trợ cải thiện hiện tượng suy 

thận, tăng cường chức năng sinh lý dẫn nam 

giới, ổn định huyết áp, tăng lưu lượng máu 

đến cậu bé, ổn định huyết áp nhờ đó hỗ trợ 

nam tăng cảm giác khoái cảm trong chuyện 

chăn gối. 

Bạch chỉ 

Trong đông y Bạch chỉ hỗ trợ tăng cảm giác 

hưng phấn, tăng cường ham muốn và tăng lưu 

thông máu. 

Chứa hàm lượng nhỏ Angelicotoxin giúp kích 

thích dây thần kinh, tăng lượng máu đến não 

và những bộ phận khác. 



Nó còn hỗ trợ tăng sự cương cứng của cậu bé 

thành công, đồng thời nó còn giúp tăng thể 

trạng cho cơ thể thành công. 

Boschniakia Rossica 

• Giúp bổ thận, tráng dương, tăng nguy cơ 

tuần hoàn máu đến những cơ quan phía 

trên cơ thể. 

• Tăng chất lượng cũng như số lượng của 

tinh trùng, hỗ trợ tinh trùng khỏe rất lớn 

có thể thụ tinh hiệu quả hơn. 

• Bảo vệ tim mạch cũng như phòng ngừa 

mãn dục mau chóng tại nam hàng đầu. 

Ginsenoside 



Công dụng ức chế viêm và hạn chế oxy hóa 

cao, phòng ngừa 1 số căn bệnh truyền nhiễm 

tại bộ phận sinh dục, bảo vệ tinh trùng 1 

phương án hàng đầu. 

Bên ngoài ra, nó còn hỗ trợ cơ thể sản sinh 

chất khiến hạ đường huyết, giảm khả năng 

những căn bệnh đường chảy niệu. 

✔ Giá thuốc cường dương Ngựa Thái giá bao 

nhiêu: 

➤ Mua một Hộp Ngựa giá: 300.000vnđ. 

➤ Mua 2 Hộp Ngựa giá: 550.000vnđ. 

➤ Mua 3 Hộp Ngựa giá: 700.000vnđ. 
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Dùng sản phẩm thường xuyên có thể hỗ trợ 

chữa các căn bệnh sinh lý khó thuốc giúp của 

nam như là xuất tinh mau chóng, rối loạn 

cương dương hiệu quả hàng đầu. 

Tác 

dụng của thuốc Ngựa Thái xanh 



Công dụng tuyệt vời mà thuốc yếu sinh 

lý Ngựa mang lại còn giúp tăng cường ham 

muốn tình dục cho đàn ông, tăng cường nguy 

cơ giường chiếu. 

Bên cạnh đấy sản phẩm còn giúp kéo dài thời 

gian cương cứng, kéo dài thời gian giao hợp 

tình dục cũng như hỗ trợ nguy cơ ss dẫn nam 

giới. 

Lúc nam giới sử dụng thuốc cường dương 

Ngựa còn giúp dễ dàng tăng khoái cảm và đáp 

ứng khi quan hệ tình dục, nâng lớn sk toàn 

diện cho nam. 

Đời sống vợ chồng thăng hoa cũng như viên 

mãn, đẽ đạt cảm xúc tăng hoa hơn. 



Công dụng phổ biến của thuốc Ngựa Thái 

thật giả: 

• Tăng khả năng giường chiếu cho các 

đấng mày râu. 

• kéo dài thời gian cương cứng, cũng như 

thời gian giao hợp, chống xuất tinh mau 

chóng. 

• hỗ trợ sự cường dương tự nhiên bằng kỹ 

thuật tăng lưu lượng máu tới dương vật. 

• Tăng tần suất quan hệ và thời gian mỗi 

vài lần “ân ái”. 

• tốt hơn chất lượng và số lượng tinh 

trùng, tăng nguy cơ sinh con cho những 

gia đình hiếm muộn. 



• khôi phục nhanh chóng trường hợp áp 

lực vì lao động quá sức hoặc các số lần 

mây mưa gắng sức. 

Có thể nói đây là sản phẩm cải thiện sinh lý 

cho nam toàn diện nhất từ trước tới giờ. Tăng 

khả năng cường dương và ngăn chặn xuất tinh 

kịp thời hỗ trợ những quý ông như hổ thêm 

cánh mỗi lúc xung trận. 

Đối tượng sử dụng và chống chỉ định 

Ngựa Thái chính hãng Hà Nội phù hợp với 

hầu hết các nam giới, nhưng khuyên dùng đưa 

nam trên 18 tuổi và các người gặp tình trạng 

sau: 



• mắc giảm nhu cầu ham muốn tình dục, 

rất khó điều khiển việc xuất tinh, không 

cứng đi theo ý muốn. 

• cánh mày râu có thể trạng yếu, thận suy, 

đuối sức, hay mệt, cơ thể xanh xao và 

suy kiệt. 

• bị mất sự đáp ứng trong mỗi cuộc “yêu”, 

mất cảm giác khoái lạc không lên rất 

nhiều trào được. 

• Có nhu cầu, nhưng bắt gặp tình trạng 

“trên bảo dưới không nghe”. 

• cậu nhỏ hay ỉu xìu, ngủ gục, bất lực 

trước mọi kích thích. 

• Tinh dịch không đảm bảo chất lượng 

cũng như số lượng. 



• Người cao tuổi chuẩn bị mãn dục hoặc bị 

mãn dục sớm. 

 

Chỉ dẫn dùng thuốc Ngựa Thái chính hãng 

mang lại hiệu quả 

Đối với các người có sk cũng như thể trạng 

bình thường có thể dùng một viên dẫn 2 ngày, 



còn các nam giới không thể cương cứng, thời 

gian quan hệ nhanh xuất tinh thì có thể uống 1 

viên cho 1 ngày. Uống với nước ấm trước khi 

giao hợp từ 20 – 30 phút để thuốc ngấm hiệu 

quả nhất. 

Không hãy lạm dụng thuốc thông qua nhiều, 

chỉ được dùng 1 viên/ngày để ngăn cản phản 

tác dụng. 

Những quý ông cần liên tiếp thêm nước và ăn 

điều độ, tập luyện vận động hỗ trợ năng lớn 

sức khỏe và sự dẻo dai. 

Các quan trọng lúc dùng thuốc viên Ngựa 

Thái 



Để dùng thuốc trị xuất tinh sớm Ngựa 1 cách 

hàng đầu những đấng mày râu nên xem những 

mấu chốt như là sau: 

• Đây là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh 

lý, tăng cường cương dương cũng như 

không phải thuốc chưa bệnh lý. 

• bệnh nhân cần cần thực hiện dùng thuốc 

được chuyên gia chỉ định cũng như dùng 

thuốc Ngựa để bổ trợ sức khỏe. 

• không thể nào dùng quá liều và làm dụng 

thuốc quá đà. 

• Không dùng thuốc cho người hay thấy 

nội dung về huyết áp, tim mạch. 



• Viên uống cường dương Ngựa xanh 

thường thì có tác dụng khoảng 3 – 5 

tiếng sau khi dùng. Vì vậy, nếu sử dụng 

thuốc mà trường hợp cương cứng liên 

tục, không xuống được thì hãy tới ngay 

trung tâm y tế để khám. 

• ban đầu sử dụng những nam giới sẽ hay 

gặp hiện tượng đau đầu nhẹ, chóng mặt, 

buồn nôn việc này rất bình thường, sau 

sử dụng vài lần sẽ hết cần không có cần 

lo ngại. 

• hãy hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi 

sử dụng sản phẩm này trước khi kết hợp 

với các loại thuốc thuốc hỗ trợ khác để 

tránh hiện tượng tương tác của thuốc. 



• khám hạn dùng, hiện tượng và chất 

lượng thuốc trước khi sử dụng để đảm 

bảo an toàn. 

• luôn luyện tập thể dục thể thảo, ăn uống 

điều độ, lành mạnh, khoa học để giúp 

nâng khá nhiều sức khỏe, chất lượng đời 

sống. 

 



Một số câu hỏi hay thấy về thuốc Ngựa 

Thái 

Ngựa Thái thật giả giá bao nhiêu? Mua ở 

đâu? 

Thuốc Ngựa có công dụng nhiều nên sẽ có các 

cơ sở kém uy tín nhập bán các sản phẩm giả 

kém chất lượng, khiến người tiêu sử dụng lo 

âu. 

Do đó việc chọn lựa cơ sở uy tín để mua thuốc 

cường dương được đặt lên hiệu quả nhất. 

Ở Nhà Thuốc An Tâm chuyên đề cập các sản 

phẩm chính hãng, chất lượng mà giá thành 

cũng phải chăng. 



Trong đấy, Ngựa được rất nhiều quý ông đã 

tìm và mua ở Nhà Thuốc An Tâm ở nó mang 

lại sự thành công hàng đầu. 

ngày nay các sản phẩm giá kém chất lượng có 

giá giao động từ 250k – 350k, vì hàng dỏm 

nên giá thành rất rẻ. 

Còn hàng chủ yếu hãng giá nhập vô đã rất lớn 

rồi, hiện tượng bán với giá rẻ thì chắc chắn sẽ 

không phải lời. 

Do vậy, các sản phẩm chính hãng nhập khẩu 

thường thì có giá từ 500k/1 hộp 10 viên như là 

tại Nhà Thuốc An Tâm vậy. 



Quý vị khách hàng có thể đặt hàng trược tiếp 

ở website Nhà Thuốc An Tâm hay liên hệ đến 

Hotline 0876 482 183 được em tư vấn nhiệt 

tình cho những anh nhé. 

Thuốc cường dương Ngựa Thái có tác dụng 

gì có lành mạnh không? 

thuốc cường dương Ngựa JNW có tác dụng 

gì là sản phẩm giúp sinh lý nam giới được 

chiết xuất từ các loại thảo dược quý hiếm 

công dụng cường dương từ thiên nhiên, không 

hề có tác dụng phụ cũng như thành phần gây 

nên hại cho người dùng. 



Bởi thế nó rất có ích trong việc cường dương, 

bổ thận, tăng cường chức năng sinh lý đưa 

những quý ông. 

 

Viên Ngựa Thái uống có hại không? 

như là đã nói trên, thuốc tăng cường sinh lý 

nam giới Ngựa không hề gây hại tới s.khỏe 

của người dùng. 



Chỉ có một vài biểu hiện như là chóng mặt, 

buồn nôn lúc số lần trước hết dùng, sau một 

lần dùng tiếp đi theo những biểu hiện này sẽ 

biến mất hoàn toàn. 

Đây là sản phẩm rất lành mạnh cho sinh lý 

nam, mặc dù vậy nếu dùng quá liều lượng, sai 

giải pháp cũng có thể dẫn tới những tác dụng 

phụ nhất định. 

Chính vì thế, quý vị khách hàng hãy đọc kỹ 

chú ý ở trên nhằm ngăn cản phản tác dụng của 

thuốc nhé. 

Đây là thuốc Ngựa Thái có tốt không chỉ dành 

riêng cho nam giới, bởi thế đàn bà nữ giới, trẻ 

bị thành niên hay những người bị dịn ứng 



thành phần của thuốc thì không hãy sử dụng 

nhé. 

Trên đây là các thông tin bổ ích về sản phẩm 

thuốc cường dương Ngựa của Thái , 1 sản 

phẩm hỗ trợ điều trình sinh lý yếu dẫn nam 

cực kỳ hiệu quả của Thái Lan đã được chứng 

mình tính hiệu quả bởi vậy những quý ông cần 

chọn mua ngay đưa mình để dùng thử nhé. 

https://quantri.kontum.gov.vn/ 
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