
REVIEW CHAI XỊT DYNAMO DELAY
CÓ TỐT KHÔNG? CÁCH DÙNG VÀ

GIÁ BAO NHIÊU?
Bài viết của Shop Man Plus:
https://shopmanplus.com/review-chai-xit-dynamo-delay-co-tot-khong/.
Tác giả: Dược Sĩ Lê Khoa.

Nếu bạn bị xuất tinh sớm nhưng đã uống nhiều loại thuốc mà không có tác
dụng. Một trong những sản phẩm được nhiều nam giới lựa chọn nhất hiện
nay với hiệu quả tuyệt vời, tác dụng nhanh chóng đó chính là thuốc xịt
chống xuất tinh sớm Dynamo Delay. Vậy chai xịt Dynamo Delay có thực sự
tốt không? Mua ở đâu, giá bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu thêm về dòng
sản phẩm trong bài viết dưới đây.

Giới thiệu Chai xịt Dynamo Delay
Dynamo Delay là dòng thuốc xịt chống xuất tinh sớm được sản xuất trên
dây chuyền hiện đại tại Mỹ. Đây là dòng sản phẩm có tác dụng giúp nam
giới kiểm soát quá trình xuất tinh, hạn chế xuất tinh sớm và kéo dài thời
gian quan hệ. Sử dụng sản phẩm sẽ giúp tình yêu thêm nồng nàn và mang
lại niềm vui cho mọi cặp đôi.
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Chai xịt Dynamo Delay được sản xuất dưới dạng dung dịch và sử dụng
trực tiếp lên dương vật nên hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với các dòng
sản phẩm chống xuất tinh sớm khác trên thị trường. Đặc biệt, bạn chỉ cần
sử dụng một lượng nhỏ với mỗi lần sử dụng để đạt được hiệu quả như
mong muốn.

Hiện nay, chai xịt chống xuất tinh sớm Dynamo Delay đang là dòng sản
phẩm cực hot không chỉ ở Mỹ mà còn nổi tiếng ở nhiều nước khác trong
khu vực. Tại Việt Nam, sản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp
bởi Shop Man Plus. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu mua dòng sản phẩm này,
hãy click vào link đặt hàng bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Shop Man
Plus theo địa chỉ:

● Address: 172T Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, Thuận An, Bình
Dương, Việt Nam.

● Hotline: 0326.095.906



● Website: https://shopmanplus.com

Thành phần Chai xịt Dynamo
Delay Spray
Thành phần chính trong chai xịt Dynamo Delay là hoạt chất Lidocain, đây
là hoạt chất gây tê cục bộ giúp dương vật bớt nhạy cảm, giúp cậu nhỏ
không bị kích thích khi bị kích thích đột ngột bởi các tác động bên ngoài.
Nhờ đó, các chàng có thể cải thiện thời gian quan hệ và tự tin đưa nàng
đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ngoài ra, một thành phần không thể thiếu trong chai xịt Dynamo Delay là
vitamin E. Đây là thành phần quan trọng có vai trò giảm đau khi quan hệ và
là nguồn cung cấp độ ẩm cho cậu nhỏ. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa một
số thành phần khác như: Isopropyl Palmitate, SD Alcohol, 40B Stearic
Acid, ..

● Xem thêm: Review chai xịt Viga 50000

Công dụng của chai xịt Dynamo
Delay spray
Chai xịt Dynamo Delay là một trong những loại thuốc xịt chống xuất tinh
sớm bán chạy nhất hiện nay. Đặc biệt đối với các quý ông, đây được coi là
người bạn đồng hành không thể thiếu trong bất kỳ cuộc “chinh chiến” nào
để có thể chinh phục được nàng. Dưới đây là một số công dụng hữu ích
của sản phẩm như:

1. Giúp ngăn ngừa xuất tinh sớm, xuất tinh không kiểm soát
2. Giảm độ nhạy cảm và hưng phấn ở đầu dương vật khi yêu giúp

nam giới kiểm soát được quá trình xuất tinh
3. Giúp cậu nhỏ chủ động bền vững kéo dài thời gian quan hệ
4. Giúp nam giới lấy lại sự tự tin và bản lĩnh, giúp đời sống tình cảm

thăng hoa và trọn vẹn
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5. Kích thích ham muốn tình dục, tăng hưng phấn, giúp tạo nên
những cuộc yêu nồng cháy

6. Mang đến những khoái cảm mới cho mỗi cặp đôi, giúp họ lên đỉnh
nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng chai xịt
Dynamo Delay
Cũng giống như các sản phẩm thuốc xịt chống xuất tinh sớm trên thị
trường hiện nay, Dynamo Delay spray khá dễ sử dụng, bạn chỉ cần làm
theo các bước sau:

● Bước 1: Vệ sinh dương vật và tay bằng nước ấm hoặc dung dịch
vệ sinh trước khi sử dụng sản phẩm.

● Bước 2: Lắc đều chai và xịt 2-3 hơi vào dương vật hoặc xịt vào
lòng bàn tay rồi thoa thuốc dưỡng dương vật.

● Bước 3: Tiếp theo dùng tay massage dương vật khoảng 5 – 7
phút để thuốc ngấm vào dương vật.

● Bước 4: Sau đó dùng khăn sạch lau dương vật hoặc rửa sạch
bằng nước để tránh gây kích ứng vùng kín nhạy cảm cho chị em..

● Bước 5: Sử dụng thêm chất bôi trơn hoặc bao cao su nếu thực sự
cần thiết.

● Bước 6: Tiếp tục quan hệ như bình thường.
● Bước 7: Sau khi quan hệ, vệ sinh lại vùng kín.

Lưu ý: Đối với những cặp đôi muốn thực hiện màn dạo đầu ướt át như
blowjob hoặc oral sex, hãy đảm bảo rằng họ đã vệ sinh vùng kín sạch sẽ
trước khi thực hiện.

Xem thêm: Top 10 thuốc cường dương bằng thảo dược tốt nhất hiện nay

Hình ảnh thực tế sản phẩm chai xịt Dynamo Delay chính hãng
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Ai nên sử dụng chai xịt Dynamo
Delay spray?
Như các bạn đã biết, việc sử dụng thuốc phải điều trị đúng người đúng
bệnh thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Chai xịt Dynamo Delay cũng
không ngoại lệ, để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng, dưới
đây là những trường hợp được các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng
thuốc xịt:

1. Đàn ông bị xuất tinh sớm.
2. Nam giới bị rối loạn cương dương, khó cương cứng.
3. Nam giới muốn kéo dài thời gian quan hệ tình dục.
4. Nam giới muốn tăng khoái cảm khi yêu.
5. Những người bị giảm ham muốn tình dục.
6. Những cặp đôi muốn có những trải nghiệm thú vị.

Dynamo Delay spray chống chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Không dành cho người dưới 18 tuổi.
2. Không sử dụng nếu dương vật bị trầy xước.
3. Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
4. Nam giới không nên sử dụng nếu bạn tình của họ đang mang thai.

Chai xịt Dynamo Delay có tốt
không?
Đây là một trong những câu hỏi thường gặp nhất của người dùng. Khi
Dynamo Delay dạng xịt là dòng sản phẩm được nhiều nam giới tin dùng
hiện nay. Do hiệu quả và tác dụng nhanh chóng đối với nam giới chỉ sau
lần đầu tiên sử dụng. Vì vậy, hầu hết người dùng đều cảm thấy hài lòng
sau khi sử dụng sản phẩm.



Để giúp bạn đọc có được hình dung công bằng nhất có thể về dòng sản
phẩm chai xịt Dynamo Delay, chúng tôi xin đưa ra một vài nhận xét dưới
đây:

● Đầu tiên, thuốc xịt Dynamo Delay được sản xuất tại Hoa Kỳ và
được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) kiểm
nghiệm nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng
sản phẩm.

● Thứ hai, sản phẩm được nhập khẩu thực sự về Việt Nam và được
Bộ Y tế cấp phép phân phối rộng rãi trên thị trường nên bạn có
thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các tỉnh thành trên cả nước.

● Thứ ba, chai xịt Dynamo Delay được làm từ dược liệu lành tính,
không gây kích ứng cho người sử dụng, kể cả người có tiền sử dị
ứng cũng không cần lo lắng về vấn đề này.

● Thứ tư, sản phẩm có tác dụng nhanh chóng, hiệu quả tức thì chỉ
sau 5 – 10 phút dùng thuốc, nhờ đó thời gian quan hệ của vợ
chồng cũng được cải thiện rõ rệt, lên đến 30-45 phút mỗi hiệp.

● Thứ năm, sản phẩm được đựng dưới dạng chai xịt 15ml và 22,5ml
nhỏ gọn, tiện lợi dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi để sử dụng
trong những trường hợp cần thiết.

● Thứ sáu, thuốc xịt Dynamo Delay nói riêng không can thiệp vào
biện pháp ngừa thai và các dụng cụ bảo vệ khác như bao cao su.



Mua chai xịt Dynamo Delay chính hãng tại Shopmanplus.com

Có thể thấy chai xịt chống xuất tinh sớm Dynamo Delay là sản phẩm tuyệt
vời dành cho nam giới gặp phải tình trạng xuất tinh sớm. Tuy nhiên, sản
phẩm chỉ có tác dụng tạm thời không có tác dụng thay thế thuốc chữa
bệnh. Vì vậy, nếu bị xuất tinh sớm, tốt hơn hết bạn nên đi khám để có
phương pháp thăm khám và điều trị cụ thể.

Xem thêm: Thuốc cường dương ngựa thái có hại không? Tác dụng phụ là gì?
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Những lưu ý khi sử dụng chai xịt
Dynamo Delay
Tuy sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh chóng cho người dùng nhưng
không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn. Vì tùy theo cơ địa
của mỗi người mà sản phẩm sẽ có thời gian phát huy tác dụng khác nhau.
Vì vậy không nên sử dụng sản phẩm một cách ngẫu nhiên, tốt nhất nên
thực hiện theo đúng liều lượng từ nhà sản xuất để tránh những tác dụng
phụ không mong muốn.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một số điểm sau khi sử dụng sản phẩm:

● Kiểm tra ngày hết hạn của sản phẩm chai xịt Dynamo Delay trước
khi sử dụng.

● Lắc đều chai trước khi xịt để trộn đều các hoạt chất với nhau.
● Tránh sử dụng sản phẩm quá nhiều, chỉ nên sử dụng 1-2 lần /

ngày.
● Tránh để sản phẩm dính vào mắt hoặc vết thương hở.
● Không sử dụng thuốc xịt Dynamo Delay liên tục trong thời gian

dài.
● Ngừng sử dụng nếu các triệu chứng bất thường xuất hiện.
● Nên đi khám định kỳ để được điều trị cụ thể.
● Lựa chọn sản phẩm chính hãng để đảm bảo chất lượng.
● Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.



Shopmanplus.com luôn có đủ hàng phục vụ anh em.

Mua chai xịt Dynamo Delay ở đâu
uy tín, giá bao nhiêu tiền



Hiện nay, Chai xịt Dynamo Delay kéo dài thời gian quan hệ được bán rộng
rãi trên thị trường với giá dao động từ 400.000 đồng / chai 22,5ml.

Để đặt mua chai xịt Dynamo Delay chính hãng, bạn vui lòng liên hệ cửa
hàng tình dục Shop Man Plus. Đây là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các
loại thuốc xịt, bao cao su chống xuất tinh sớm, thuốc cương dương, thuốc
tăng cường sinh lý nam và các sản phẩm hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ
tốt nhất hiện nay. Sự khác biệt giữa Shop Man Plus và các cửa hàng khác
là:

● Tư vấn chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
● Giao hàng nhanh toàn quốc.
● Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, kín đáo.
● Bảo mật mọi thông tin khách hàng.
● Hoàn tiền 100% nếu không phải hàng chính hãng.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và giá cả cụ thể, mời các bạn tham
khảo bằng cách click vào link đặt hàng bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với
Shop Man Plus theo địa chỉ:

● Address: 172T Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương,
Việt Nam.

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

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ những thông tin về chai xịt Dynamo
Delay chống xuất tinh sớm cho nam giới. Hy vọng qua đây sẽ giúp bạn đọc
hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm, từ đó sẽ biết cách sử dụng và lựa chọn
cho mình một sản phẩm chất lượng, giúp kéo dài thời gian quan hệ và
nâng cao chất lượng cuộc yêu. Chúc bạn có những giây phút thăng hoa
bên người ấy
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