
CHAI XỊT SÌN SÚ Ê ĐÊ CHÍNH HÃNG
- CAO THẢO DƯỢC SÌN SÚ SỐ 1

Thuốc xịt Sìn sú chống xuất tinh sớm với công dụng giúp kéo dài thời gian quan hệ
cho nam giới đang được rất nhiều quý ông tìm kiếm. Sản phẩm này không phải là
thuốc tân dược. Đây là bài thuốc cổ truyền của người dân tộc và chỉ sử dụng ngoài
dương vật, hoàn toàn lành tính và an toàn cho người sử dụng.

Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc về dòng sản phẩm đang
thịnh hành này cho bạn.

Cao Sìn Sú là gì? Thành phần cao sìn
sú
Cao sìn sú là bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Ê Đê sống tại vùng cao nguyên
Việt Nam. Sìn sú được làm từ gì? Thành phần chính của sản phẩm bao gồm những
thảo dược quý hiếm như nhân sâm, thiềm tồ, đinh hương, trầm hương, quế, bạch
thổ,..

Cao sìn sú được nấu liên tục trong nhiều ngày, người nấu sẽ trộn các loại thảo dược
theo tỷ lệ nhất định và nấu đến khi cạn nước để lấy được cao. Quy trình để nấu cao
khá kỳ công.

Sau khi nấu xong sẽ thu được cao như hình:
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Cao sìn sú sẽ được bảo quản nơi vệ sinh, khô ráo, không ẩm ướt.

Mỗi kilogram cao sìn.sú trên thị trường hiện nay dao động trong khoảng 120 – 200
triệu đồng/kg tuỳ vào chất lượng hàng.

Sìn sú Ê Đê có những loại nào?
Thuốc có 2 loại chính là dạng bột (cao tán nhuyễn) và dạng nước (bột đem pha).
Dạng bột là dạng cơ bản, được sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, cách sử dụng thì cũng là
đem pha trộn với nước nên cao sìn sú nước đã ra đời.



● Sìn sú dạng bột có giá bán tham khảo từ 350.000đ – 400.000đ/1 gram.
● Sìn sú nước có giá bán tham khảo từ 250.000đ – 350.000/5ml. Tuỳ vào

từng loại. Sìn sú nước cũng được chia thành 2 dạng phổ biến là sìn sú dạng
xịt chính hãng và sìn sú dạng gel.

Theo như đánh giá của cá khách hàng đã mua và sử dụng thuốc tại ShopManPlus,
dạng nước có tác dụng nhanh và đỡ tốn thời gian pha chế hơn.

Tại shopmanplus đang kinh doanh những loại sìn sú Ê Đê nào? Dưới đây là những
sản phẩm bán tốt nhất của shop.

1. Sìn sú dạng bột nguyên chất 100%
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Cao sìn sú ê đê nguyên bột luôn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Với mức
giá thành tuy hơi cao nhưng bù lại sẽ cho trải nghiệm nguyên bản nhất.



Dạng bột tại shopmanplus được đảm bảo nguyên chất, hàng chất lượng cao và được
đóng gói đảm bảo không ẩm ướt.

2. Chai xịt sìn sú Ê Đê
Đây là sản phẩm phổ biến trên thị trường hiện nay và đang được phân phối chính
hãng tại Shopmanplus.com. Với hơn 5 năm kinh doanh các dòng sản phẩm giúp trị
xuất tinh sớm, chúng tôi luôn lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt nhất để mang tới
cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu nhất.

Đây là dòng sản phẩm cơ bản đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đối với những ai lần đầu
tiếp cận đến Sìn sú Ê Đê.

3. Chai xịt rượu sìn sú ủ bột cao cấp



Khác với dòng sản phẩm bên trên, đây là loại cao cấp nhất trên thị trường hiện nay
mà shop dám cam kết với bạn. Nếu bạn đã mua và trải nghiệm nhiều loại trên thị
trường thì có lẽ đả biết, phần lớn các sản phẩm thương mại đều chỉ có nước bên
trong. Các sản phẩm này thường là ủ cao sìn sú trong một bình lớn rồi chiết lấy nước.
Độ hiệu quả thực sự chưa cao.

Còn đối với rượu sìn sú ủ bột cao cấp của Shopmanplus. Đây là hàng đặt nấu bởi
chính một người dân tộc Ê Đê. Chai xịt này sẽ được ủ một lượng bột cao sìn sú bên
trong. Theo thời gian chất lượng của sản phẩm thu lại sẽ đạt độ hiệu quả cao nhất.

Hình ảnh sản phẩm thực tế.

● Tham khảo thêm: Chai xịt Viga 50000 chính hãng

Cao sìn sú có tác dụng gì?
Sìn sú có nghĩa là “sung sướng”. Đây được xem là bảo bối của các trai làng, giúp
nhiều gia đình giữ gìn hạnh phúc.

Công dụng chính của thuốc là hỗ trợ chống xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ
nhờ đó mà nam giới có thêm thời gian thể hiện bản lĩnh phòng the, mang lại cho bạn
tình sự sung sướng kéo dài, tăng chất lượng cuộc yêu.
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Lưu ý: đây là thuốc kéo dài thời gian quan hệ không phải thuốc điều trị rối loạn cương
dương. Nếu bạn đang bị rối loạn, khó cương cứng hoặc cương cứng không kéo dài
thì không nên sử dung thuốc. Thay vào đó, bạn nên thử các loại thuốc phù hợp như:
Ngựa Thái, Maxman, Japan Tengsu,..

Hướng dẫn sử dụng sìn sú nguyên
chất
Dưới đây là các cách dùng cao sìn sú Ê Đê chính hãng nhanh chóng và hiệu quả nhất:

Cách sử dụng sìn sú dạng bột:

● Bước 1: lấy một lượng vừa đủ, nhỏ bằng hạt gạo, chế thêm vài giọt nước
(không cho quá nhiều).

● Bước 2: Dùng tay miết nước với bột, sau đó khuấy đều.
● Bước 3: Bôi hỗn hợp vừa trộn được vào đầu dương vật (đầu khấc).
● Bước 4: Bạn đợi khoảng 10 – 15 phút cho thuốc ngấm, khi thuốc ngấm sẽ

có cảm giác hơi tê nóng, đừng lo lắng vì đây là tác dụng phụ của cao chính
hãng.

● Bước 5: Rửa lại bằng nước cho sạch trước khi lâm trận.

Cách sử dụng sìn sú dạng nước – sìn sú Ê Đê dạng xịt:

● Bước 1: Xịt một lượng nhỏ vào tay hoặc xịt trực tiếp lên đầu dương vật.
● Bước 2: Dùng tay thoa đều lên đầu khác và không nên thoa lên phần thân

dương vật.
● Bước 3: Đợi 10 – 15 phút cho thuốc ngấm. Thuốc cũng gây tê nóng nhẹ.
● Bước 4: Rửa lại với nước sạch và bạn đã có thể lâm trận.

Lưu ý:

● Chỉ thoa vào phần đầu khấc, không thoa lên toàn thân dương vật.
● Thuốc có tác dụng phụ là hơi tê nóng nhẹ, nhưng nếu bạn thoa quá nhiều,

vượt quá liều lượng quy định thì sẽ rất nóng đấy.
● Rửa sạch trước khi quan hệ để an toàn cho bạn tình (không bị nóng) và khi

rửa sạch thuốc vẫn còn tác dụng.
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Cao sìn sú giá bao nhiêu?
Bạn đang muốn mua sìn sú chính hãng để sử dụng. Sau đây là bảng giá các loại
hàng đang có tại Shopmanplus.com.

Loại hàng Giá bán

Sìn sú dạng bột 400.000đ/gói 1.4 gram

Sìn sú Ê Đê dạng xịt 250.000đ/5ml

Sìn sú ủ bột cao cấp 350.000đ/5ml

Ưu đãi hấp dẫn: Sìn sú 350k đang được sale chỉ còn 300k. Nhanh tay lên, số lượng có
hạn thôi nhé!!!

Sự khác biệt giữa Sìn sú của Shop Man Plus và các đơn vị khác:

1. Sìn.sú được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói.
2. Cao sìn sú của shop được đặt nấu trực tiếp từ người dân tộc Ê Đê. Chất

lượng sản phẩm đạt mức hiệu quả cao nhất. Đảm bảo hiệu quả tốt nhất
cho người sử dụng.

3. Có nhiều đơn vị mua bột sìn sú của shop về để pha chế hoặc pha trộn để
bán lại.

Sìn sú dạng xịt giá bao nhiêu? Hiện shop đang có 2 dòng sản phẩm bán chạy là loại
sìn cơ bản (là nước được chiết từ việc ủ cao với rượu). Còn loại bán chạy nhất là Sìn
ủ bột cao cấp (loại rượu sìn sú, trong lọ có bột cao nên đảm bảo hiệu quả cao nhất –
feedback của phần lớn khách hàng sử dụng loại này là giúp kéo dài hơn 1 tiếng khi
quan hệ).

Sìn sú mua ở đâu chính hãng?
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Bạn đang tìm mua sìn sú chính hãng, bạn đã tìm kiếm trên google nhưng có quá
nhiều đơn vị bán hàng và mức giá lại quá đa dạng. Đừng lo, shop Man Plus sẽ là địa
chỉ mua hàng uy tín và chất lượng nhất cho bạn.

Các sản phẩm của shop luôn được kiểm duyệt chất lượng trước khi nhập hàng. Riêng
đối với dòng ủ bột cao cấp, shop đảm bảo độ hiệu quả cao nhất cho bạn.

Địa chỉ mua sìn sú chính hãng:

● Đ/c: 172T Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương.
● Hotline/Zalo: 0326.095.906
● Email: shopmanplus79@gmail.com
● Website: https://shopmanplus.com/sin-su-chinh-hang/
● Hỗ trợ tư vấn nhanh qua zalo 24/7.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cách 1: Cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất giúp chúng tôi phục vụ quý khách tốt hơn
(phục vụ mọi đối tượng khách hàng):

Gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin đến số Hotline: 0326.095.906

Soạn tin theo cú pháp: “Họ tên + địa chỉ nhận hàng + tên sản phẩm” gửi
0326.095.906

Cách 2: Đặt hàng trực tiếp từ trang web shopmanplus.com ở phần đầu bài viết này.
Bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành nhập thông tin thanh toán.

Lưu ý khi sử dụng cao sìn sú
● Không nên sử dụng thuốc quá nhiều trong thời gian liên tục vì nó có nguy

cơ gây mất cảm giác ở dương vật.
● Thuốc chỉ có tác dụng tạm thời, không có tác dụng chữa trị hoàn toàn bệnh

xuất tinh sớm.
● Thuốc chỉ có tác dụng trì hoãn xuất tinh sớm, kéo dài thời gian không có

tác dụng cường dương.

Sìn sú có tác dụng phụ không?
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Thuốc khi sử dụng sẽ có một số tác dụng phụ như: nóng, rát. Đây là triệu chứng hoàn
toàn bình thường do lúc này thuốc đã bắt đầu ngấm.

Tuy nhiên, dù là tác dụng phụ nặng hay nhẹ thì chúng tôi vẫn khuyên bạn không nên
lạm dụng thuốc, chỉ sử dụng cao sìn sú chính hãng khi cần thiết.

Cao sìn sú có hại không?
Sìn sú có tác hại gì? Một sản phẩm có công dụng trị xuất tinh sớm cấp tốc như vậy
liệu sẽ có những tác hại gì không? Đây chắc chắn là những gì mà người sử dụng
thuốc đang muốn biết.

Cao chính hãng như đã nói ở trên là được bào chế từ những thảo dược tự nhiên,
chính vì vậy mà sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Việc sử dụng thuốc sẽ có một
số tác dụng phụ nhưng đây là biểu hiện của thuốc có tác dụng vì vậy bạn hoàn toàn
có thể an tâm.

Một vấn đề nhiều người thắc mắc nữa là bôi sìn quá nhiều có tác hại gì không? thì
như mình đã nói về tác dụng phụ của thuốc là gây tê nóng, nên nếu bôi quá nhiều thì
dương vật sẽ bị nóng rát, có thể gây tổn thương cậu nhỏ đấy.

Kết luận, thuốc không hề độc hại nên bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng.

Chai xịt sìn sú có tốt không?
Sìn sú dạng xịt có tốt không? Có rất nhiều bài báo về công dụng của các loại thuốc
dạng xịt. Vì vậy, chúng tôi không muốn đánh giá sản phẩm này, chúng tôi chỉ trích
dẫn ra đây những đánh giá của những người đã sử dụng để bạn đọc tham khảo.

Nhìn chung, tất cả khách hàng đã mua thuốc hay dạng bột tại Shop Man Plus đều hài
lòng về sản phẩm. Những anh em trước nay gặp tình trạng “chưa đi đến chợ đã hết
tiền” nay đã giải quyết được vấn đề.

Chai xịt sì.n sú Ê Đê chính hãng hiện đang là một trong những sản phẩm bán chạy
nhất của shop.

Khách hàng review sìn sú





Nên sử dụng sìn sú nước hay dạng bột?
Lời khuyên chân thành cho bạn là hãy mua và sử dụng thuốc dạng nước. Với công
dụng tương tự nhau thì việc sử dụng dạng nước sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho bạn,
chưa kể nếu không biết pha dạng bột thì lại mắc công hơn.

Sìn sú nước có nhiều đơn vị đăng ký với các thương hiệu khác nhau, được chia thành
2 loại là loại bôi và loại xịt.

Các chai xịt rất đơn giản, dễ dùng và dễ bảo quản hơn.

● Tham khảo: Chai xịt Dynamo Delay chính hãng

Cao sìn sú lừa đảo, sự thật là gì?
Trên các mạng xã hội cũng có nhiều đánh giá tiêu cực của người dùng về sản phẩm.
Nhiều người bảo rằng họ đã mua và sử dụng nhưng không thấy hiệu quả và cho là
thảo dược cường dương Sìn Sú lừa đảo người tiêu dùng. Điều này cũng có thể hiểu
được bởi hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm hàng giả.

Cũng bởi tác dụng trị yếu sinh lý hiệu quả và đang được săn đón quá nhiều nên có
nhiều thành phần lợi dụng điều đó, rao bán thuốc với giá rẻ.

Bên cạnh đó, nhiều trang mạng đã thổi phồng về tác dụng của thuốc, hứa hẹn và giật
tít quá mức. Có thể nói, tác dụng của chai xịt sìn sú mang lại là thật và nó thực sự
hiệu quả trong vấn đề kéo dài thời gian quan hệ và giảm khả năng xuất tinh sớm.
Nhưng người mua hàng cần cẩn trọng lựa chọn đơn vị uy tín để mua. KHÔNG NÊN
HAM RẺ MÀ MUA PHẢI HÀNG GIẢ.

Cách phân biệt sìn sú thật giả
Trên thị trường hiện nay có rất rất nhiều đối tượng làm nhái các thương hiệu sìn sú
chính hãng. Các sản phẩm được làm giả, làm nhái thường có giá bán rất rẻ, thành
phần không được xác định và chất lượng thì hoàn toàn “không tác dụng gì”.

Một số cách phân biệt sìn sú thật giả như: hình thức bao bì mẫu mã làm nhái thường
không sắc nét; thuốc nước bên trong lọ có màu vàng nhạt (sản phẩm sìn sú chuẩn
thường có màu hổ phách hoặc màu đen nếu là thuốc ngâm sệt). Bạn có thể xem
hình ảnh sau:
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Sự khác biệt về màu sắc và khối lượng đóng gói khi bán của sìn sú thật và giả. Hàng
thật khá đắt nên không có chuyện người bán với giá rẻ.

Sìn sú được ngâm ủ từ bột cao sìn sú nên thường sẽ có màu sắc tương tự như cao.

Chất lượng sản phẩm chai xịt sìn sú thượng hạng của shopmanplus mà bạn có thể
nhìn thấy được.

Cao sìn sú có bán ở hiệu thuốc không?
Đây là dòng sản phẩm thảo dược, thuộc dạng bài thuốc cổ truyền nên phần lớn các
nhà thuốc, hiệu thuốc không kinh doanh hay phân phối sản phẩm này.

Phần lớn sản phẩm này được bán online bởi người bán tìm đến người dân tộc Ê Đê
để đặt sản xuất số lượng lớn. Hiện có thương hiệu đã đăng kí kinh doanh, tuy nhiên
cách tốt nhất để bạn tìm mua được sản phẩm là đến các cửa hàng 18+, shop bao
cao su hay các cửa hàng đông dược.

Một số câu hỏi về cao sìn sú và những giải đáp thắc mắc cho
bạn:

1. Sìn sú có hiệu quả không?
Có, sản phẩm có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm,
làm chậm quá trình xuất tinh và kéo dài thời gian quan hệ.

2. Sìn sú có an toàn không?
Có, sản phẩm với thành phần từ thảo dược tự nhiên nên an toàn cho người
sử dụng.

3. Sìn sú có tác dụng phụ không?
Có, tác dụng phụ rõ rệt nhất của thuốc là khi sử dụng, khi thuốc ngấm sẽ
cảm thấy nóng rát nhẹ ở dương vật. Tuy nhiên lúc này bạn có thể đi rửa
sạch dương vật đễ xoa dịu cảm giác này.

4. Sìn sú bao lâu hết tác dụng?
Tùy vào dạng thuốc mà bạn sử dụng, thông thường mỗi lần sử dụng sẽ
giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ tình dục thêm 30 – 40 phút.

5. Sìn sú có uống được không?
Không, tuyệt đối không được dùng thuốc để uống. Đây là thuốc sử dụng
ngoài da.

6. Sìn sú có dạng nước không?
Có, hiện shopmanplus.com đang có 2 loại sìn nước bán chạy nhất.
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● Địa chỉ: 172T Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình
Dương.

● Phone: 0326.095.906
● Website: https://shopmanplus.com

https://shopmanplus.com/sin-su-chinh-hang/
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