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Đội chống hàng giả thuộc phòng PC15 (Công an TP. Hà Nội) vừa thực hiện lệnh khám xét khẩn
cấp nơi cư  trú của Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) ở xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm (TP. Hà Nội).
Theo điều tra của cơ quan công an, Thủy đã lợi dụng việc buôn bán thuốc bắc để kinh doanh
bất hợp pháp các loại thuốc kích dục với số lượng cực lớn.              

Hàng trăm viên thuốc và dụng cụ kích dục với nhiều chủng loại khác nhau được phát hiện.Ảnh: TH  
      Tại hiện trường, hàng nghìn viên thuốc kích dục và các dụng cụ liên quan nằm la liệt, chất
đống. Theo ước lượng ban đầu, chỉ riêng loại thuốc dán nhãn Viagra đã lên tới hơn 600 viên,
dụng cụ kích dục nam nữ cũng lên tới con số hàng trăm với rất nhiều chủng loại, kích cỡ. Đáng
chú ý, cơ quan công an còn phát hiện hàng trăm vỏ hộp thuốc rỗng, ghi nhãn mác Viagra. Được
biết Thủy là chủ đại lý chuyên cung cấp thuốc kích dục cho các đối tượng bán lẻ tại phố Hàng
Chiếu, Lãn Ông... Chưa hết, "đại lý" này còn có cả sách hướng dẫn sử dụng các công cụ "hỗ
trợ" dành cho các khách hàng có nhu cầu.         
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Nhiều loại thuốc kích dục giả từ trước đến nay chưa từng được phát hiện. Ảnh: TH  
      

Ngoài thuốc kích dục dán nhãn Viagra, cơ quan công an còn thu giữ số lượng rất lớn thuốc kích
dục dán nhãn mác Cialis và nhiều loại thuốc khác có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tiến hành khai
thác nhanh, Thủy khai nhận bản thân cũng không nhớ hết công dụng của các loại thuốc, do đó
việc buôn bán một phần dựa trên sách hướng dẫn (?).

  Trong số các loại thuốc kích dục bị thu giữ, có một số loại thuốc chưa từng được phát hiện
trước đây, cơ quan công an cũng tiến hành thu giữ, đưa về trụ sở để giám định. Theo đánh giá,
đây là vụ buôn bán thuốc kích dục lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.  
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