Minh Thai
Tài khoản của
tôi

Quản lý đơn hàng

Danh sách ưa
thích

Giỏ hàng

Đăng
nhập

Đăng ký

SHOP NGƯỜI LỚN HÀ NỘI - giữ Uy tín để phát triển!
GIAO HÀNG TẬN NƠI TỪ 8H00 - 22H00 CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Like 14K

SHOP NGƯỜI LỚN HÀ NỘI

GIỚI THIỆU

BAO CAO SU

TRỊ XUẤT TINH SỚM

CÁCH MUA HÀNG

TIN TỨC

LIÊN HỆ

Tư vấn 01
Tư vấn 02

Trang chủ

Sản phẩm

BCS chống xuất tinh sớm

Bao cao su PowerMen Viagra Type, nhập chính hãng tại Hàn Quốc

Hotline:
09.4647.2627

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!

Hỗ trợ Online
TƯ VẤN ONLINE
ĐT: 094647.2627
Email: namshopnet@gmail.com
Tư vấn 02
ĐT: 0904.927.636

Danh mục sản phẩm
BÁN BAO CAO SU
Bán bao cao su có Gai, có
Gân
BCS chống xuất tinh sớm
Bao cao su MỎNG, mỏng
nhất thế giới

Lưu ý

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG trong nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 150k (trừ
quận Long Biên, Tây Hồ, Mỹ Đình). Các tỉnh xin gọi để biết mức phí, khoảng 35k.
- Giao hàng SIÊU NHANH chỉ trong 30p hoặc GIỜ GIAO DO KHÁCH CHỌN (áp dụng với
khách ở nội thành và đơn hàng trên 300k).
- Cam kết uy tín và KÍN ĐÁO TUYỆT ĐỐI!
Khách muốn qua MUA TẠI SHOP, xem địa chỉ & bản đồ chỉ đường dưới chân
website.
Lưu ý : Shop chỉ bán các sản phẩm sinh lý văn minh, phục vụ nhu cầu chính đáng. Không
bán các loại đồ chơi có hình thù kỳ quái và nhạy cảm, không bán các loại thuốc kích dục
và hàng cấm, các bạn vui lòng không hỏi các sản phẩm này để đỡ mất thời gian.
Bao cao su PowerMen Viagra Type, nhập chính hãng tại Hàn Quốc

Bao cao su CÓ HƯƠNG
THƠM
Bao cao su size LỚN, size
NHỎ
Bao cao su có BI, có RÂU
Bán bao cao su Nữ
Phim tránh thai VCF
GEL BÔI TRƠN
Gel TĂNG KHOÁI CẢM cho
nữ
Gel bôi trơn tăng độ ẩm dễ
quan hệ
TRỊ XUẤT TINH SỚM
Thuốc XỊT trị xuất tinh sớm
nam
GEL bôi trị xuất tinh sớm
Thuốc uống trị xuất tinh sớm
Thuốc tăng độ cương
cứng DV, chống XTS
Thuốc uống tăng cường
sinh lý lâu dài
BÁN ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN
Đồ chơi người lớn nam giới

Giá cũ: 100.000 ₫
Giá mới (-10%): 90.000 ₫
Mã sản phẩm: Powermen Viagra Type
Số lượng đã bán: 568

Đồ chơi người lớn cho nữ

Đánh giá:
Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Hàng cao cấp

Khuyến mãi:
Số lượng :

Giảm giá kích cầu tiêu dùng trong tháng
1

Mua hàng
Like 2

Thông tin

Đánh giá

Bao cao su Power Men Viagra Type là dòng bao cao su siêu mỏng, có khả năng chống
xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ đang được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện

nay. Bao cao su chống xuất tinh sớm Power Men Viagra Type là dòng bao cao su cao
cấp của hãng Powermen - tập đoàn sản xuất bao cao su lớn nhất của Hàn Quốc, được
nhập khẩu chính hãng về Việt Nam bởi Cty Cổ Phần PSC Hà Nội và phân phối bởi Shop
người lớn Hà Nội Namshop, trên mỗi sản phẩm đều có dán tem chống hàng giả và
mác phụ của nhà nhập khẩu. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm tại shop.
Mô tả thông tin chi tiết sản phẩm:
Bao cao su siêu mỏng PowerMen Viagra Type là dòng bao cao su chống xuất tinh
sớm, kéo dài thời gian được đánh giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bao cao su
PowerMen Viagra Type được bổ sung hàm lượng chất gây tê Benzocain 5% trong thành
phần thân bao giúp kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới thêm lâu hơn, giúp hai bạn
cùng đạt được cực khoái trong cùng một khoảng thời gian. Sản phẩm chuyển dành cho
quý ông mắc phải triệu chứng "chưa đi đến chợ đã hết tiền".

Cách sử dụng BCS

Dành cho Boys
CHAI XỊT TRỊ XUẤT TINH
SỚM NAM GIỚI

Bao cao su chống xuất tinh sớm PowerMen Viagra Type, loại tốt nhất của Hàn Quốc

- Xuất xứ : Uk - Anh quốc
- Thành phần chính : Lidocain
9,6%
- Giúp nam giới kìm chế xuất tinh
sớm tốt hơn, hiệu quả ghi nhận tốt
trên 80% nam giới sử dụng.
- Tác dụng nhanh sau 5 phút
- An toàn cho cả nam và nữ
- Giá bán lẻ : 350k/ 40 lần quan hệ
Click chuột để xem chi tiết

- Tên sản phẩm: Bao cao su Power Men Viagra Type - Hàn Quốc.
- Hãng sản xuất: Power Men - Sản xuất theo tiêu chuẩn CE 0120
- Nước sản xuất: Hàn Quốc
- Nhập khẩu bởi Cty Cổ Phần PSC Hà Nội
- Phân phối bởi Shop người lớn Hà Nội Namshop
- Thành phần: Mủ cao su thiên nhiên
- Tính năng: là bao cao su siêu mỏng, cho cảm giác chân thật khi yêu, có nhiều gel bôi
trơn, có khả năng chống xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới
- Quy cách: Hộp 12 chiếc bao cao su, thiết kế đóng gói lịch lãm.
- Hạn sử dụng: Shop luôn bảo đảm hạn còn ít nhất trên 3 năm.
- Giá bán: 90.000đ/ hộp 12 chiếc. Giá rất mềm so với chất lượng và tính năng mà bao
cao su đem lại.

NAMSHOP.VN



Tại sao bao cao su Power Men Viagra Type lại có khả năng chống xuất tinh sớm,
kéo dài thời gian quan hệ?

Quần áo lót nam, phụ kiện
nam

Bao cao su, gel bôi trơn Sagami

Bao cao su mỏng và chống xuất tinh sớm Power Men Viagra Type, Hàn Quốc

- Bao cao su Power Men Viagra Type là dòng bao cao su cao cấp của Hàn Quốc được
thiết kế rất độc đáo với nhiều gel bôi trơn cả trong lẫn ngoài bao cao su, tạo cảm giác
trơn tru, siêu mượt khi quan hệ, rất phù hợp với những nữ giới có cơ địa âm đạo khô
khan. Trong thành phần gel bôi trơn lại được bổ sung chất gây tê Benzocain 5% có tác
dụng làm gây tê tức thời lên lớp da biểu bì ngoài dương vật, làm giảm sự nhạy cảm quá
mức của lớp biểu bì và các dây thần kinh khi "cậu nhỏ" đi ra đi vô trong lòng "cô bé", qua
đó giúp nam giới kìm hãm sự hưng phấn, kìm hãm sự xuất tinh sớm kéo dài thời gian
quan hệ, giúp điều khiển cuộc yêu theo ý mình. Tạo điều kiện giúp hai bạn cùng đạt sự
thăng hoa trong cùng một khoảng thời gian, một chiếc bao cao su đáp ứng được nhiều
nhu cầu của khách hàng.
Lưu ý là, chất gây tê Lidocain và Benzocain đã được các cơ quan y tế thế giới đánh giá
là an toàn cho sức khỏe và được dùng mà không cần kê toa, vì vậy nó được dùng rất phổ
biến trong các loại bao cao su chống xuất tinh sớm như Power men, durex performa, Cá
ngựa longsock hay Jex Usui Pure long. Vì vậy bạn hoàn toàn an tâm về độ an toàn khi
dùng bao cao su Power Men, nó đã được Bộ y tế cho nhập khẩu chính hãng mà.
- Bao cao su Power Men Viagra Type là dòng bao cao su siêu mỏng, cho cảm giác chân
thật như không đeo bao khi quan hệ, có khả năng truyền nhiệt cao. Ngoài ra bao cao su
Power Men Viagra còn có khả năng co dãn linh hoạt theo kích cỡ, có một lần thắt ở đầu
dương vật giúp cho việc đeo bao được ôm khít hơn, chống tuột bao giúp đôi bạn nhanh
đạt hưng phấn, khoái cảm hơn.
- Bao cao su Power Men Viagra Type có tính năng khử mùi cao su thiên nhiên, là dòng
sản phẩm bao cao su cao cấp duy nhất của Hàn Quốc có tính năng độc đáo này. Sản
phẩm rất phổ biến và được ưa chuộng tại Hàn Quốc và trên thế giới.
Hướng dẫn sử dụng bao cao su PowerMen Viagra Type của Hàn Quốc.
- Xé dọc một bên bao cao su theo dấu của nhà sản xuất, tránh xé ở giữa làm rách bao
cao su bên trong.
- Mang bao cao su vào trong khi dương vật cương.
- Ngay sau khi xuất tinh, rút dương vật ra khi vẫn còn đang cương bằng cách giữ chặt
phần đầu bao cao su. Chỉ tháo bao cao su ra khi dương vật đã được rút ra hoàn toàn
khỏi âm đạo.

- Hủy bao cao su đã dùng một cách vệ sinh. Gói bao cao su lại và bỏ vào thùng rác
(không được giội xuống nhà vệ sinh nhe, vì chắc bạn không muốn các anh nhân viên
công ty Thông tắc vệ sinh tìm ra nguyên nhân tắc cống là vì...bao cao su chứ? :D)
Đại chỉ bán Bao cao su Power Men Viagra Type, Hàn Quốc

Hệ thống Shop người lớn Nam Shop Hà Nội, tại 279b Quan Nhân - Thanh
Xuân & 165 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội, là đại lý chính hãng bán bao cao su
Power Men Viagra, có hóa đơn VAT cho khách mua số lượng nhiều và khách cơ quan.
Các bạn hoàn toàn có thể đặt chọn niềm tin khi dùng sản phẩm chính hãng của chúng
tôi.
Hiện tại, Shop người lớn Hà Nội - Nam Shop - chúng tôi chủ yếu bán nhiều các loại bao
cao su được nhập khẩu từ Nhật Bản (Sagami, Jex) và Hàn Quốc (Power Men, Sumo).
Không phải ngẫu nhiên mà người Việt Nam mình trước giờ hay thích dùng sản phẩm của
2 nước này mà bởi nó có chất lượng tốt thực sự. Thêm vào đó, dùng hàng nhập khẩu
chính hãng, xuất xứ rõ ràng vẫn hơn!

Shop người lớn Hà Nội cơ sở tại 165 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quý khách có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ

Shop người lớn Hà Nội - Namshop
Website: http://shopnguoilonhanoi.net/
Địa chỉ: 279B Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
( Ngoài mặt đường có ghi biển NAMSHOP, có chỗ để Ô tô )
& 165 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Liên hệ: 0485869973 , Hotline: 0946472627 - 0904927636
Email: namshopnet@gmail.com
Shop bao cao su NAMSHOP tại Hà Nội mở cửa bán hàng từ 8h sáng đến 22h đêm, tất
cả các ngày trong tuần. Shop có dịch vụ giao hàng tận nơi theo yêu cầu tại Hà Nội, Sài
Gòn và gửi hàng đi các tỉnh.
--------------

Tags tìm kiếm trên google : Bao cao su Power Men Viagra Type | bao cao su chống
xuất tinh sớm Power men | bao cao su kéo dài thời gian quan hệ Power men | Bao cao su
Power men của Hàn Quốc | Giá bán lẻ bao cao su Power men | địa chỉ bán bao cao su
Power men chính hãng
Sản phẩm cùng loại

SUMO, Bao cao su giúp kéo dài
thời gian QHTD (Hộp 12c)
68.000 ₫

Mua hàng

INNOVA, Bao Cao Su có Gân và
Gai, kéo dài thời gian quan hệ
tình dục (Hộp 12c)
68.000 ₫

Mua hàng

Bao cao su Feel 4 in 1, có gai,
gân, có 1 lần thắt và kéo dài thời
gian QHTD
70.000 ₫

Mua hàng

-10%

SimPlex Công Tử Bạc Liêu, bao
cao su siêu mỏng và chống xuất
tinh sớm
75.000 ₫

Mua hàng

Bao cao su Cá Ngựa Longshock,
giúp nam giới 'chơi lâu ra hơn'
80.000 ₫

Bao cao su PowerMen Viagra
Type, nhập chính hãng tại Hàn
Quốc
100.000 ₫
90.000 ₫

Mua hàng
Mua hàng

-10%

Bao cao su Power Men Cá Ngựa
Longshock Type (H12)
100.000 ₫
90.000 ₫

Bao cao su Durex Performa, ngăn
xuất tinh sớm hiệu quả (Hộp
12c)
140.000 ₫

Mua hàng
Mua hàng

Bản đồ chỉ đường đến Shop người lớn Hà Nội : 279 B Quan Nhân, Thanh Xuân

Địa chỉ shop người lớn, shop đồ lót nam tại Hà Nội

Hot line:

09 4647
2627

Bản đồ chỉ đường đến Shop người lớn Hà Nội : 165 Trương Định - Hai Bà Trưng

Shop Người Lớn
Hà Nội

C

Chuyên bao cao su và
các mặt hàng sinh lý
lành mạnh
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Hướng dẫn mua hàng
Hình thức thanh toán
Chính sách vận chuyển, giao
nhận hàng
Chính sách đổi trả hàng
Chính sách bảo mật thông tin
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Giới thiệu shop
Sứ mệnh và tầm nhìn
Tin tức

Shop người lớn | Shop người lớn ở Hà Nội | Shop đồ chơi người lớn

279B Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Đại lý : 165 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại:

(04) 8586.9973 - 094647.2627 - 0904.927.636

(Shop ngay ngoài mặt đường, có chỗ để ôtô, trước cửa có biển ghi NAMSHOP.NET)
Shop người lớn Quan Nhân |

Shop nguoi lon Thanh Xuan | Cầu Giấy | Hoàng Mai | Hà Đông | Shop người lớn

Hai Bà Trưng | Đống Đa | Hoàn Kiếm | Ba Đình
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Thiết kế bởi Bizweb

