
ขายยาปลุกเซก็ส ์ สาํหรับชาย-หญงิ รับประกันคุณภาพ ขายทงิเจอร์ขาว, แมงวันสเปน, ยาเสยีสาว
ของแทใ้นราคายุติธรรม คุม้คา่คุม้ราคา  ยาปลุกเซก็ส ์ ทุกตัวเกรดเอผา่นการทดสอบมาแลว้ ถา้ใช้
งานไมไ่ดผ้ลจริง เราไมค่ดิเงนิแมแ้ตบ่าทเดียว 

การจัดสง่สนิคา้เราจัดสง่สนิคา้ถึงมือ ในเขตปริมณฑลมีรถรับสง่ถึงท่ีนัดรับสนิคา้ไดเ้ลย ดูสนิคา้
ทัง้หมดท่ีน่ี  https://bit.ly/1Un5wpQ 

 

ขายยาปลุกเซก็สแ์บบแรง ทงิเจอร์ขาว,แมงวันสเปน,GHB,Blue Wizard,Drop Sex,Gold 
Fly,Spanische 

ขายยาปลุกเซก็ส,์ ยาเซก็หญงิ doctorsleeppill เราขายยาปลุกเซก็ซช์าย-เกย,์ ขายยาปลุกsex ยา
ปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ ผูช้ายอยา่งแรง อยา่งกลาง ราคาถูก ให้การกระตุน้เซก็แบบมีคุณภาพสูง เชิญพบ
กับความต่ืนเตน้ เร้าใจกับเซก็สท่ี์เร่าร้อนและทรงพลัง 

พบกับสุดยอดยาปลุกอารมณ์เซก็ส ์ทา่นจะไดพ้บกับเซก็สท่ี์ต่ืนเตน้  เราขายยาปลุกอารมณ์เซก็ส์
ในราคาถูกยุติธรรม โปรด ระวังยาปลุกเซก็สข์องปลอม ดว้ยนะครับ เพราะชว่งน้ีระบาดหนักจริงๆ 
ขายในราคาถูกเวอร์ๆ บางทีขายผา่นพอ่คา้คนกลาง รีววิกันใน Youtube แบบม่ัวๆ ขายผา่น 
Facebook, Instagram,  Twitter ขายในราคาถูกแบบไดป่้าว บางท่ีใชก้ารเกบ็เงนิปลายทาง 
เพราะหวังให้ลูกคา้ตัดสนิใจซ้ืองา่ย พอไดรั้บสนิคา้ท่ีไปรษณียก์ลับเป็นการไดรั้บ ยาปลุกเซก็สข์อง
ปลอม  ผมขายมานานครับไอท่ี้ถูกกช็ม ไอท่ี้ผิดกจ็ะมาแจง้เตือนกันครับ คนขายของจริงมีลูกคา้
ประจาํ ดว้ยความหวังดีจากผูข้ายครับ 

https://bit.ly/1Un5wpQ
https://www.doctorsleeppill.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/


 

เราขายยาปลุกเซก็สท่ี์ใชง้านไดจ้ริง เหน็ผลจริง เรากลา้รับประกัน 

สายตรง โทร.  086-907-8237 ออยครับ 

เรา  ขายยาปลุกเซก็ส ์ คุณภาพสูง ยาเซก็ทุกแบรนด ์รับประกันคุณภาพ จัดสง่ถึงบา้น ในเขต กทม
. สง่ดว่น ภายใน 24 ช่ัวโมง ตา่งจังหวัดสง่ทางรถประจาํทางและอีเอม็เอส รอรับสนิคา้ท่ีบา้นได้
เลย สะดวกกับการบริการท่ีมีประสทิธิภาพ ม่ันใจในสนิคา้ยาปลุกเซก็สคุ์ณภาพมาตราฐานระดับ
โลก 



เรามียาปลุกsexหลากหลายย่ีห้อ  ให้ความรู้เร่ืองยาปลุกsexแบบละเอียด เราคัดสรรของแทข้องจริง
มาวางขายเน้นในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 บริการดุจญาติมิตร ใสใ่จลูกคา้ทุก
คน  

 

ยาปลุกเซก็สห์ญงิแบบแรง ทงิเจอร์ขาว 
[รหัส DP41] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  ยาเสยีสาวแบบเกลด็หลายคนรู้จักกันดีในนามทงิเจอร์ขาว เป็นยาเสยีสาวท่ีผสม
เคร่ืองด่ืมไดทุ้กชนิด ผสมในอัตราสว่นนํา้ 100 ml. = 1 เกร็ด หลังจากท่ีหญงิสาวคนไหนไดรั้บ
ทงิเจอร์ขาวเขา้ไปแลว้ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 นาที จะรู้สกึถึงความเสยีวซา่นไปทัง้ร่างกาย
แทบจะทุกสัดสว่น ผูห้ญงิจะมีอารมณ์ทางเพศอยา่งรุนแรงอยา่งมาก ในระหวา่งมีเซก็คุณจะได้
เหน็เซก็ของเธอท่ีเร่าร้อนเกินห้ามใจ ทงิเจอร์ขาวจัดเป็นยาเสยีสาวในการกระตุน้อารมณ์ไดแ้รง
ท่ีสุดหากวัดจากยาเสยีสาวท่ัวไป ผูค้นสว่นมากเร่ิมมีความรู้จักยาเสยีสาวตัวน้ี และรู้กันมากยิง่ข้ึน 
เพราะอานุภาพของทงิเจอร์ขาวเป็นท่ีกลา่วขวัญกันอยา่งมากมาย ให้ฤทธ์ิการกระตุน้เซก็ไดน้าน 
1 ชม. คร่ึง  ราคาขวดละ : 2,200 บาท  สนใจโทร.  086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกเซก็สห์ญงิอยา่งแรง 
แมลงวันสเปน [รหัส DP11] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  ขายยาปลุกsex Cantharis D6 หัวเช้ือยาปลุกเซก็สห์ญงิอยา่งแรง หลายคนรู้จัก
กันในนามของแมลงวันสเปน เป็นตัวยาท่ีกระตุน้เซก็ผูห้ญงิไดช้นิดท่ีเรียกวา่ถึงใจ ถึงอารมณ์ 
และถึงจุดสุดยอดของฝ่ายหญงิ แมลงวันสเปนตัวน้ีผลิตจากสารแคนทาริดิน เม่ือผูห้ญงิไดรั้บ
เขา้ไปภายในระยะเวลาไมเ่กิน 7-15 นาที จะมีอาการระคายเคืองตรงอวัยวะเพศ เสยีวในจุดท่ี
เสยีว หลังจากนัน้จะเกิดอารมณ์และความตอ้งการอยากร่วมเพศ โดยหลังจากตัวยาเซก็ออกฤทธ์ิ
กจ็ะอยูไ่ดน้านประมาณ 1 ชม. ระหวา่งมีเพศสัมพันธเ์ธอจะมีความสนุก กระปร้ีกระเปร่า โดยการ
ใชง้านนัน้ใชใ้นอัตรา 1 ชอ้นชา ตอ่นํา้ไมเ่กิน 400-500 ml. แลว้คุณจะรู้วา่การมีเซก็ หากมียา
ปลุกเซก็สคุ์ณภาพนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองยากอีกตอ่ไปครับ ผูช้ายหลายคนชอบแอบใสใ่ห้ผูห้ญงิรับ
ประทานในงานปาร์ต้ี หรือตามผับบาร์ ยาปลุกเซก็Cantharis D6 จัดเป็นยาปลุกเซก็สท่ี์ขายดี
อยา่งมาก และคงอีกไมก่ี่เดือนน่าจะทาํให้คนไทยรู้จักยาปลุกเซก็ย่ีห้อน้ีกันมากข้ึน   ราคา : 
2,300 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ Blue Wizard [
รหัส DP12] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  ใครเคยซ้ือยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ Blue Wizard คงรู้แลว้นะครับวา่ทาํไมยาท่ีทา่น
ซ้ือไปมันใชไ้มไ่ดผ้ล วันน้ีผมขอไขขอ้ขอ้งใจเก่ียวกับยาปลุกอารมณ์เซก็สตั์วน้ีครับ เน่ืองจากยา
ปลอมย่ีห้อน้ีในเมืองไทยระบาดหนักมาก ยาปลุกเซก็ส ์Blue Wizard ของแทนั้น้จะขายกันใน
เบอร์ลินประเทศเยอรมัน ท่ีหลายทา่นเคยซ้ือจากท่ีอ่ืนไปใชแ้ลว้ไมไ่ดผ้ล กเ็น่ืองจากวา่เป็นยา
ปลอมครับ ยาท่ีผลิตในประเทศจีนและอินเดีย ซ่ึงไมใ่ชย่ี่ห้อน้ีอยา่งเดียวย่ีห้ออ่ืนกมี็ ตัวอยา่งเชน่ 
แมลงวันสเปน โกลไวอากร้า ยาเสยีสาวฮาโลเทน และยาหลากหลายย่ีห้อท่ีมีโรงงานผลิต ใชหั้ว
เช้ือเกรดตํา่ นํามาจาํหน่ายโดยท่ีไมค่าํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ทีน่ีกพ็อหายสงสัยกันบา้ง
นะครับ หากลูกคา้ทา่นใดเคยซ้ือยาปลอม กแ็กตั้วโดยซ้ือยาปลุกอารมณ์ของจริงจากเราไปใชไ้ด้
ครับ แลว้ทา่นจะไดรู้้วา่ยาจริงมันใชง้านไดอ้ยา่งมีประสทิธิผลแคไ่หน ใชง้านงา่ย เพียงหยดลงใน
เคร่ืองด่ืมท่ีอัตรานํา้ 100 ml ตอ่การใชย้า 2 หยดครับ ปลุกอารมณ์ผูห้ญงิในระยะเวลาไมเ่กิน 
20 นาที ออกฤทธ์ิตอ่เน่ืองนานประมาณ 1 ชม. 
ราคา : 2,100 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกอารมณ์เซก็ผูห้ญงิ Drop Sex 
[รหัส DP13] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  ยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ ยากระตุน้เซก็ขนาดกลาง ชัดเจนในสว่นของการใชง้านแบบ
คูรั่ก ยาปลุกเซก็ตัวน้ี จะทาํงานในแบบกระตุน้อารมณ์เซก็คอ่ยๆ เร่ือยๆ จนไปถึงจุดสุดยอดของผู้
หญงิ สาํหรับผูห้ญงิท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ใชดู้ครับ แลว้คุณจะติดใจ บอกลาการมีเซก็แบบไมมี่
อารมณ์ การมีเซก็แบบหว่ยๆไปไดเ้ลย ยาปลุกอารมณ์เซก็ท่ีมีอัตราการใชง้าน 1 ชอ้นชา ตอ่นํา้ไม่
เกิน 400 ml ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 10 นาที อารมณ์ของผูห้ญงิจะเกิด และในระหวา่งมีเซก็
จะดูมีชีวติชีวา และตอบสนองความตอ้งการของอีกฝ่ายไดอ้ยา่งประทับใจ ทาํให้คุณมีความสุขกับ
การมีเซก็อยา่งมาก  ราคา : 2,100 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิแบบผง Gold 
Fly [รหัส DP14] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  Gold Fly ยาปลุกเซก็สผู์ห้ญงิแบบผง ท่ีเป็นสนิคา้ใหมท่ี่อยากให้ลอง ยาปลุกเซก็
อยา่งแรงในรูปแบบผงละลายนํา้ ละลายเร็วมากในอัตราสว่น คร่ึงชอ้นชา ตอ่นํา้ไมเ่กิน 400 ml 
โดยหากซ้ือยาปลุกเซก็สตั์วน้ีไปรับรองวา่ผูห้ญงิของคุณในระหวา่งมีเซก็จะออกลีลาอยา่งมาก 
เพราะยาปลุกเซก็ส ์Gold Fly มีความเดน่ในเร่ืองการกระตุน้เซก็แบบเฉพาะจุด สาํหรับใครท่ี
เวลามีเซก็แลว้ชอบเลน่ทา่ยาก รับรองไมผิ่ดหวัง ตัวยานําเขา้จากสวีเดน ผลิตจากปีกแมลงวัน
ทองนํามาสกัดเป็นหัวเช้ือแลว้ทาํมาในรูปแบบผงสขีาว ไมมี่รส กลิน่ ละลายนํา้แลว้ไมมี่ส ียาเซก็
น้องใหมคุ่ณภาพ 5 ดาว ขายดีเป็นอันดับตน้ๆ 

ราคา : 1,900 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกเซก็สช์าย Spanische [รหัส 
DP15] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  ยาปลุกเซก็สช์าย Spanische Fliege เป็นยาปลุกอารมณ์ชาย ในรูปแบบของนํา้ 
ผสมเคร่ืองด่ืมไดทุ้กชนิด ในอัตรา 100 ml = 2 หยด ยาเซก็ชายตัวน้ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ใชไ้ด้
ทัง้ชาย หญงิ เกย ์เม่ือผูช้ายไดรั้บตัวยาเขา้ไป ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 -10 นาที ผูช้ายจะมี
อวัยวะเพศท่ีแขง็ตัว มีอารมณ์เซก็เป็นอยา่งมาก ในลักษณะท่ียับยัง้ช่ังใจในอารมณ์ไวไ้มอ่ยู ่ตัว
ยาออกฤทธ์ินาน 1 ชม. รับรองไดเ้ลยครับวา่ยาปลุกเซก็สช์ายตัวน้ี ใชง้านไดอ้ยา่งคุม้คา่คุม้ราคา
อยา่งแน่นอนครับ 

ราคา : 2,100 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกเซก็สช์ายแบบดม Popper 
Gold Rush [รหัส DP16] 
ขอ้มูลสนิคา้ :  Rush ป็อปเปอร์ปลุกอารมณ์ ปลุกเซก็สช์ายแบบดม เป็นยาปลุกเซก็ผูช้ายอีกหน่ึง
แบบท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เหมาะกับชายท่ีมีอารมณ์พอประมาณอยูแ่ลว้แตต่อ้งการปลุก
อารมณ์ในระหวา่งมีเซก็ในระดับท่ีสูงข้ึนไปอีก ยาเซก็ Popper เป็นยาท่ีใชง้านงา่ยปลุกอารมณ์
ให้ข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว เพียงสูดดมไมก่ี่วนิาทีกอ็อกฤทธ์ิแลว้ และความคุม้คา่ของยาปลุกเซก็แบบ
ดมตัวน้ีอยูท่ี่อายุการใชง้านถึง 10 ปี Popper เป็นอีกหน่ึงตัวยาปลุกเซก็ท่ีให้ความแปลกใหม ่
อยากแนะนําให้คุณผูช้ายทุกๆคน เพราะสนิคา้คุณภาพหากมีติดตัวไวค้วามม่ันใจในการปฎบัิติ
ภารกิจรักกจ็ะเตม็เป่ียมครับ 

ราคา : 3,200 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

กาแฟปลุกเซก็สห์ญงิชาย Magic 
Power Coffee [รหัส DP17] 
ขอ้มูลสนิคา้  : สาํหรับทา่นสุภาพบุรุษและทา่นสุภาพสตรีท่ีทานกาแฟเป็นประจาํทุกเชา้ ขอแนะนํา 
Magic Power Coffee กาแฟปลุกเซก็ส ์ปลุกอารมณ์ เสริมสร้างความแขง็แรงในการมีเซก็ท่ีมี
ประสทิธิภาพ รับประทานแทนกาแฟท่ีทา่นรับประทานอยูทุ่กการต่ืนนอน จะชว่ยให้อารมณ์ของ
ทัง้คุณผูช้าย ผูห้ญงิ กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครัง้ในยามมีเซก็ การแขง็ตัวของคุณผูช้ายกจ็ะมี
ประสทิธิภาพอยา่งมาก อารมณ์จากท่ีเคยหมดไปกจ็ะรู้สกึกระปร้ีกระเปร่าอยา่งบอกไมถู่ก เสริม
สร้างฮอร์โมนในการมีเซก็ให้กับคุณผูห้ญงิระหวา่งขณะปฎบัิติกิจกรรมรักกับคุณสามีไดอ้ยา่ง
ลงตัว เป็นกาแฟท่ีไดรั้บความนิยมมากในอเมริกา ไมต่อ้งทานอาหารเสริม ไมต่อ้งพ่ึงไวอากร้า 
ไมต่อ้งหว่งและเป็นพะวงกอ่นมีเพศสัมพันธ ์เติมเตม็ความสุขให้คุณอยา่งคุม้คา่ คุม้ราคา 

ราคา : 1,900 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ยาปลุกเซก็สห์ญงิ ชายตัวใหม ่
ขอ้มูลสนิคา้  : เป็นยาปลุกเซก็สร์ะดับกลางๆ เหมาะกับคูรั่ก สามรถใชก้ระตุน้อารมณ์ กระตุน้เซก็
ไดแ้บบเร่ือยๆ ใชเ้หมือนกัน คือ ผสมในเคร่ืองด่ืมหากเป็นนํา้ 1 แกว้ปกติ ใชป้ระมาณ 1 ชอ้นชา 
ยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ ผูช้ายทีจะทาํให้เซก็ของคุณมีความต่ืนเตน้ มีอารมณ์อยาก สนิคา้ตัวใหม ่2 
ตัวน้ี เป็นสนิคา้ท่ีผมนําเขา้มาตอ้นรับปี 2016 ครับ ประสทิธิภาพยอดเย่ียม อีก 2 ตัวยาปลุกเซก็
สท่ี์อยากให้ลอง อายุ หรือ อารมณ์ จะไมใ่ชอุ่ปสรรคในการมีsexอีกตอ่ไป ใชย้าปลุกเซก็ส์
คุณภาพครับ 

ราคา : 2,000 บาท  สนใจโทร. 086-907-8237 ออยครับ 



 

ฝากถึงลูกคา้ 
ขอบคุณลูกคา้ทุกทา่นท่ีเขา้มาแวะเย่ียมชมยาปลุกเซก็สจ์ากทางเรา เราไมใ่ชเ่พียงผูข้ายยาปลุกเซก็
สเ์ทา่นัน้ แตเ่รายังเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาเร่ืองการใชย้าปลุกเซก็ส ์แนะนํากอ่นซ้ือให้กับลูกคา้ใหมท่ี่
ยังไมเ่คยใชตั้วยา สัญญาครับวา่ซ้ือยาปลุกเซก็ส ์ยาปลุกอารมณ์ผูห้ญงิ ผูช้าย เกย ์จากท่ีน่ีไป 
สนิคา้ใชแ้ลว้เหน็ผล 100% ครับ ลูกคา้หลายคนท่ีเคยซ้ือยาปลุเซก็เซก็สป์ลอมจากท่ีอ่ืน กจ็ะมี
ทัศนคติท่ีดีวา่ยังมียาท่ีใชแ้ลว้ไดผ้ลจริงๆอยู ่เร่ืองยาปลุกเซก็สโ์ปรดไวใ้จเราครับ 

  

คุยเฟ่ืองเร่ืองยาปลุกเซก็ส ์
ในปัจจุบันผูช้ายและผูห้ญงิ เพศท่ีสามท่ีสี่อยา่งเกยห์รือเลสเบ้ียน นัน้มีความตอ้งการในเร่ืองเพศ 
สาํรวจแลว้พบวา่กวา่ร้อยละ 70% มีอารมณ์เซก็มีความตอ้งการทางเพศสูง น่ันเป็นสาเหตุหลักท่ี
ทาํให้ยอดขาย ยาปลุกเซก็ส ์ เพิม่ข้ึนจากเดิมในทุกๆปี ตามมานัน้มีการแขง่ขันการขายยาปลุกเซก็ส์
ท่ีคอ่นขา้งสูงในปัจจุบัน มีการเสนอราคายาปลุกเซก็สถู์กบา้งแพงบา้ง มียาเซก็ของปลอมราคาถูก
ระบาดเยอะในโลกออนไลน์ แลว้ลูกคา้เคยคดิสงสัยมัย้ละครับวา่จะรู้ไดไ้งท่ีไหนจริงท่ีไหนปลอม 
ผมสามารถให้คาํปรึกษาสาํหรับมือใหมท่ี่กาํลังหาซ้ือยาปลุกเซก็สอ์ยูค่รับ มีคาํถาม สงสัยอะไรโทร
หาผมไดเ้ลยครับท่ีเบอร์  086-907-8237 ออย 

 


