
Kaç Çeşit Cialis Vardır?  

Tüm dünyada ve Türkiye'de satışları devam eden ürünün kullanım amacına göre çeşitleri 
üretilmektedir. Cialis eczane stokları sürekli güncelleme gerektirmektedir. Çünkü performans eksikliği 
giderilmesi için alınacak olan bir Cialis tablet ile üreme organlarındaki  rahatsızlıkların giderilmesinde 
alınacak olan tabletin dozajlarının aynı olması mümkün değildir.  

Ürünün patent ve lisansına sahip olan Eli Lilly ve Company firmasının mühendisleri ürünü gururlandırır 
iken ne için kullanılacağını ana unsur olarak düşünmüşlerdir. Türkiye'de hâlihazırda satışta olan ürün 3 
çeşittir. Cialis 5 mg, 20 mg ve 100 mg olarak seçkin eczanelerden temin edilebilir. Türkiye'de üründen 
3 çeşit bulunurken dünyada bunlara ek olarak 10 ve 2,5 mgı da satıştadır. Bazı ülkelerde Türkiye'deki 
kadar çeşidi bile bulunmamaktadır. 

Ürünü Satın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor? 

Eski zamanlarda bu tarz ürünleri almak için raf raf gezinip toplum yargısından kaçınıldığı için son olarak 
uzaktan bakılıp alınmadan evlere dönülürdü. Ve maalesef yaşanan sıkıntılar her geçen gün artmaya 
devam ederdi. Şimdilerde ise gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran Eli Lilly firması satışlarını tüm 
müşterilerinin ulaşabileceği şekilde internet https://www.cialis11.com üzerinden yapmaktadır. En 
güvenilir şekilde Cialis sipariş vermek için eli Lilly firmasının internet sitesini kullanılabilir. Yine güvenle 
alabileceğiniz sağlık kurumları ve seçkin eczanelerde satışa sunmuştur. Eğer ürün yüz yüze alınıyor ise 
şişenin daha önceden açılmamış olmasına, çocuk kilidinin üzerinde bulunmasına, mutlaka ama mutlaka 
hologram ve bandrollü olmasına dikkat edilmelidir.  

Özellikle hologram ya da bandrol seçeneklerinden birisi şişede bulunmuyorsa o ürünün sahte 
olmasından şüphelenilmelidir. Orjinal bir üründe  olması gerekenlerden bir diğeri de yine mutlaka 
ürünün faturasının istenmesidir. Çünkü Eli Lilly ve Company firması ürünleri ülkelere ihraç ederken her 
bir ürüne özel fatura kesmektedir. Ürün alınan yerden fatura istendiğinde verilmemekte ısrarcı 
davranılıyor ise o ürünün kesinlikle sahte olduğundan emin olunabilir. Faturası olmayan bir ürünü 
almanın hiç bir faydası olmayacaktır.  

Hatta yukarıda sayılan sorunları gidermek de faydalı olmadığı gibi nerede, hangi koşullarda ve kimler 
tarafından üretildiği ve içeriğinin ne olduğu bilinmediği için insan vücuduna zarar verecek içerikler 
bulunduruyor olabilir. Söylemek gerekirse hiç kimse bir sağlık problemini ortadan kaldırmak isterken 
ikinci bir sağlık problemine kapı açmak istemez.  
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