Mindenki szeretni akar és szeretni akar
Erekciós diszfunkció új életmód?
Ha az ember nem tud ereszkedni szexuálisan, vagy nem képes elég hosszú ideig
fenntartani az erekciót a szex befejezéséhez, akkor ezt merevedési zavarnak
vagy impotenciának nevezik. Az erektilis diszfunkció bármely életkorban
előfordulhat, de ez gyakoribb az 50 évnél idősebb férfiaknál.
Az erekciós rendellenesség, vagy ED, teljes képtelenség lehet az erekció
elérésére, inkonzisztens erre képes képesség, vagy hajlandóság fenntartani csak
rövid erekciót. Ezek a variációk megnehezítik az ED meghatározását és annak
előfordulásának becslését. A becslés 15 és 30 millió közötti, a használt
meghatározástól függően.
Ha nem tudja ellenőrizni a vércukorszintjét vagy a vérnyomását, akkor erektilis
diszfunkciót kaphat. Fontos, hogy ezeknek a problémáknak a gyógyszereit az
orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. A hormonok néha kiegyensúlyozatlanok, és ez merevedési
rendellenességeket okoz. Orvosa eldönti, hogy szükség van-e vérvizsgálatra a hormon ellenőrzéséhez.
Mi okozza az erekciós rendellenességeket:
• Cukorbetegség (magas vércukorszint)
• Magas vérnyomás (magas vérnyomás)
• Érelmeszesedés (az artériák megkeményedése)
Egyes gyógyszerek merevedési rendellenességeket okozhatnak. Ha ez igaz Önre, orvosa eltávolíthatja a
gyógyszert, vagy adhat másik gyógyszert.
Túl sok alkoholfogyasztás, túl sok dohányzás és kábítószerrel való visszaélés erekciós rendellenességeket
okozhat.
A szexuális partnerével fennálló kapcsolat problémái erekciós rendellenességeket is okozhatnak. A kapcsolat
javítása segíthet a nemi életben. Ha úgy dönt, hogy megelőzi, akkor valószínűleg a leghatékonyabb, ha
szerepel a szexpartner. A párok új módszereket tanulhatnak meg, amelyekkel kedvelhetik egymást, és
szeretkezésüket mutatják ki. Ez csökkentheti az erekcióval kapcsolatos szorongást.
Ehrlich® e.K. természetes termékek
Tribulus.ENERGY® természetes testépítő táplálékkiegészítők.
Miért az új Tribulus.ENERGY® természetes testépítő kiegészítők? Ehrlich e.K. A természetes termékek az új
arany szabvány a természetes izmok számára, és javítják az atlétikai teljesítményt. A piacon jelen lévő
bármely más termék megközelíti a Tribulus.ENERGY® erejét és tisztaságát, sem a klinikailag bizonyított
összetételének. Ehrlich® e.K. soha nem tesz kompromisszumot a minőséggel, és bízunk benne, hogy
természetes testépítésünk, étrend-kiegészítőink, a legjobb ár-teljesítmény arány a piacon. Ne pazarolja az
idejét, pénzét és erőfeszítéseit az alacsonyabb minőségű adagokból álló termékekre.
A Tribulus.ENERGY® természetes étrend-kiegészítők a legjobb választás, ha valami maximális
izomnövekedést, zsírégetést és teljesítménynövelést keresnek, amelyet a tudományosan legfejlettebb és
legbiztonságosabb fejlesztések fejlesztettek ki. Hagyományosan, a testépítő számos módosításának
mindenképp jó kiegészítést kell kapnia. A Tribulus.ENERGY® természetes testépítőkiegészítőkkel csak egy
kiegészítést kell elérnie a korábban több kiegészítéssel járó nyereséghez. A Tribulus.ENERGY®
természetes testépítőkiegészítőket kombinálhatja a meglévőkkel is, ha szeretné. Hagyományos étrendkiegészítők, tesztoszteron-erősítők, anti-ösztrogének, edző stimulánsok, nem hormonális anabolikus Thermo
Genin, csökkentett nitrogén-monoxid-emlékeztető kiegészítők, megnövekedett testtömeg, zsírtartalom
támogatja a libidót és a szexuális funkciót, és növeli mind a teljes, mind a szabad tesztoszteront. A
Tribulus.ENERGY®-t valódi testépítők és sportolók tesztelték Németországban, lenyűgöző eredményekkel.

"Az izom a bőr alatti alkotóelem"
A cGMP hírvivő molekula több szerepe a here működésében
Segítségnyújtás a gyakori szexuális problémákhoz
Akarsz - ő nem!
Többet akar - kimerült vagy!
Túl korán jött - túl késő!
Sikoly - nyögsz!
Ha ágyban vannak problémák vagy égés, sem a tűzoltóság, sem az ADAC nem segít!
De van megoldás a 21 leggyakoribb szexuális problémára:
1.) Csak nem tud orgazmust szerezni
A "orgazmus" (Οργασμός) szónak önmagában semmi köze a "kell" többes számhoz. Inkább az "orgia"
(Όργιο) értéket használják. A tiszta szex orgazmusának nincs napja: Körülbelül minden más nőnek külön
stimulációra van szüksége. Ha órákig jár, mintha sikeresen őrült lenne, meg kell változtatnia a taktikát,
mielőtt állandó hátsérülést okozna. Kéz, ajkak és a nyelv simogassa a testét, majd közelebb kerül az
orgiához, mint a szellemek kezéből! Kérdezd meg, mutassa meg, hogyan csinálja. Egyes nők szakértők,
mert csak akkor érik el a csúcspontot, ha elégedettek vagy a szexuális kapcsolat során további ösztönzést
nyújtanak. Először is, a megjelenés nagyon erotikus, másodszor pedig sokat tanulhat, majd átveheti az
irányítást.
2.) Kielégíthetetlen
Sok ember álma: nem akarod abbahagyni ... de a nagy szexuális éhezés is nagyon kedves lehet az anyag
meghallgatására. Ha a barátodnál "szerencsés" vagy, akkor logikus, hogy meg kell próbálnia minél több
orgazmust kiváltani. Ha a pénisz egy idő után már nem játszik, értékes kezeket és szájakat szolgáltasson. Itt
is csendben vezetheti a kezét. És: Masszázspálcával is elviheti a segítséget, még akkor is, ha a kéz többé
nem vesz részt ...
3.) Sikít, sikoly és sikít ...
A túlzott szenvedély inkább bekapcsol. Ennek ellenére nem mindenki számára van megfelelő. Ha zavar,
egyszerűen elviszi az Ohropaxot - bár a hang nem növekszik erotikusan ("Mit mondtál, drágám?"). Jobb
megoldás: Beszéljen vele arról, hogy zavar, ha csak a szomszédaidra gondolsz, akkor érdemes
gondoskodnia a háttérképről, vagy legalábbis zárja be az ablakokat. Egyébként drága lehet: A bírósági
bosszús szomszédok inkább egy törvényt részesítettek el, egy elfoglalt pár beperelte és tiltotta őket "a
szexuális kapcsolat közbeni hangos zajokról". A jogsértés mértéke 250 000 euró lehet, vagyis két év
börtönbüntetés lehetséges (Németországban). Tehát vigyázz magadra …
4.) A közepén az öröm távol van
Ha a péniszed a közepén visszahúzza a karokat, akkor a fej valószínűleg rajta volt. Csak akkor, amikor az
elme és a test teljes mértékben hozzákapcsolódik, a végéig működik. Az erotikus fantáziák megtanulhatók.
Lehet, hogy elmondta a legvadabb örömteli gondolatait, hogy ez az új izgalom vele járjon? És ha
mindkettőnek tetszik, akkor hasznos lehet a pornó videók befizetése is .....
5.) hüvelyi görcs a pénisz becsípésével
Ne aggódjon - a legjobb darab nem fog fájni! Sokak számára az úgynevezett "hüvelyi görcs" csak egy
mítosz, mindenesetre viccben fordul elő. Mások azt sugallják, hogy kapcsolatproblémák vagy a partner
egyéb feldolgozatlan tapasztalatai a hüvely alsó harmadának görcsét váltják ki. Ő fogja érzékeny ketten. A
spazmolitikus kúpok hatótávolságra vannak, melyeket be tud mutatni a partnerre (a fenékben!) Hamarosan
"a horogról" lesz. Amit az is segít, meglepő csipet alul. A horror hatása csak egy rángatást, majd pihenteti az
izmokat.
6.) Megkarcolódott
A vörös vörös barázdák nagy szenvedélyt mutatnak, de sajnos nem ártanak, amikor az első szexuális
eksztázis (Έκσταση) eloszlik. Aki a "veszélyben" lévő barátnőjével hátráltatja, hogy megkarcolódjon,
óvintézkedést kell tennie a vakcinázott tetanusz ellen - különösen akkor, ha az édesség örül a cserepes
talajnak. Ajánlott a saját nyálát a karcolás területére is köpni. A nyál tartalmaz fertőtlenítő anyagokat - ezért a
kutyák folyamatosan nyalják magukat! A járda jól működik - és ki is tartós hegeket vesz fel, lézertechnikával
eltávolítható.
7.) Pénisztörés
A rémálom - de szerencsére csak ritkán válik valóra, mivel a péniszcsont csak kemény állapotban szakad

meg. A kemény erekciós szövetek bőre elszakad, hogy a vér az erekciós szövetből kifelé áramlik a bőr alatt,
és hatalmas véraláfutást okoz. Az erős szúró fájdalmat hangos repedési zaj vagy schnalzenden kéz kíséri.
Az erekció természetesen már nem csak gondolatokra szól - ne habozzon, hanem azonnal hívja a mentőt.
Valószínűleg működtetni kell, így Nakos miatt már nem eszik és nem iszik. A műtét után valószínűleg
körülbelül hat hétig lesz ......, de jobb, mint az állandó merevedési rendellenesség vagy a pénisz hajlítása,
anélkül, hogy OP-re várnánk, igaz ?!
8.) A pénisz kopása
Ha a körmök fájnak és megpirosodnak, akkor vagy túl sok energiát (Bravo!), Vagy allergiás fogamzásgátlót
(ooh) adott. A szexuális szünet megnyugtatja a helyzetet. A fellépés nem volt elég nedves (jaj) intenzív
előjátékkal kell látnod, vagy meg kell próbálnod rajzolni a vízzsírokat (gyógyszertárak / szexhopok). Szükség
esetén kenőcs enyhítheti a fájdalmat, vagy ha a problémás területet nagy meleg kamillateával egy nagy
pohárba lógja. Ha a fájdalom nem szűnik meg, látogasson el urológusra, mert a nemi szervek fájdalma és
bőrpírja mögött a gombák vagy más fertőző betegségek is rejtőzhetnek.
9.) Nem léphet be vagy mozgathat be, mert fájdalma van
Ha úgynevezett "vaginizmus" van, a pénisz behelyezése lehetetlenné teszi, hogy csak egy szexuális terápiát
segítsenek. Ha mindig is jól ment, fájdalmat okozhat a nemi közösülés végrehajtásában a szexuális izgalom
miatt, hogy az nem elég. Ismét 90% a psziché és a képzelet vágyából származik. Csak 10% járul hozzá a
bizsergéshez. Ha az összes öröm gondolata és pornográf történet tervezése - segít! Ezenkívül egy kocka
segít, hogy jobb.
10.) Óvszer baleset
Felrobbantották ezt az óvszert, úgy tűnik, hogy jól érezted magad. Felejtsd el mindent, amit ki kell vennie, és
az öblítést már hallotta - mindez nem nyújt megbízható védelmet az apasági cselekedetek ellen! Ami igazán
segít a "sürgősségi fogamzásgátlás". 6 euró és egy orvos látogatás. A csomag négy tablettát tartalmaz:
Kétszer két tabletta legyen tizenkét óránként. Biztonság: 97 - 98%. Az első két tablettát azonban legalább 72
órával a "baleset" után kell bevenni. Ezért hétvégén vezethet a nőgyógyászati kórház felvételén. Ne várjon
péntek estétől hétfőig! És jaj, ha egyedül küldi el .....
11.) Fájdalom a herékben ügyetlen mozgással
A kedvtelés miatt nagyon kellemetlen mozgás lehet. Ha a csont felveszi a heréket, a gonosz
következményei: pusztító fájdalom a hereban, véraláfutással és duzzanattal, néha émelygéssel és
hányással. Egy óra múlva fájdalomkés, ez ártalmatlan véraláfutás. A törülközőben lévő jégzsák gyors
megkönnyebbülést ígér. A hosszabb ideig tartó fájdalom, súlyos duzzanat és zúzódás esetén azonnal
keresse fel urológusát. Olyan borzasztó következmények, mint például a meddőség, a műtét után két órán
belül meg kell kerülni - vagy már nem a here.
12.) Állandó erekció
Ezen a továbbra is nagyon fájdalmas erekción, amely továbbra is fennáll, ha a szexuális vágy már régóta
tapasztalható, a kékek elszíneződhetnek, és lágyak. De ez nem a dicsekedés oka, hanem egy vészhelyzet!
Ha azonnal nem kezelik, fennáll a vérrögök és az erekciós szövetek megkeményedésének veszélye.
Kezekre fektetése vagy a partner által fújva nem elég. Haladéktalanul menjen a kórházba vagy hívja a
mentőt. Elegendő egy kis fecskendő …
13.) Túl gyenge erekció
Valójában a szex gondolata vagy, vagy figyeli, hogy mekkora merev a pénisze? Fáradtság vagy túl sok
alkohol okozhatja a pénisz gyengeségét. Ezzel szemben csak egy pohár bor vagy pezsgő járul hozzá ahhoz,
hogy az erek kibővüljenek és elősegítsék az erekciót. Ezt megteheti néhányszor, amikor a vizeletáram
megszakadna. Az úgynevezett PC-izom, akkor feszül, hogy szivattyúként működik, és továbbítja a jobb
féltekén az idegeket, ahol az örömminőség minősége furcsa módon meghatározható. Talán egy potenciális
gyilkos egy nyeregben? Az ágyban fekvő személy megőrzi a potenciát ...
14.) Korai magömlés
Az egyik leggyakoribb probléma ... A pénisznek meg kell tudnia, hogy a hüvelyben mozoghat, anélkül, hogy
kidobná. Az első bevezetés után néhányan eddig összehúzódtak, hogy majdnem kihúzza magát (azaz képes
újra kilépni, zsugorodni, kilépni stb.). Ezeket a mozgásokat kezdetben nem exportálhatják a péniszbe az
irritáció kiváltására és orgazmus kiváltására. Ilyen módon az orgazmus reflexét kondicionálják. Tehát, a jó
szexnek most lesz - még a varázsa is megszakad ...
15.) Semmi a magömléssel
Túl keveset fordíthat, pihenhet, elengedheti? Ezután az első fizikai és mentális görcsök megoldódtak. Ha
más gyakorlatokkal (fellatio, kézzel) orgazmushoz jössz? Akkor megkaphatja, amíg a "visszatérési pont"

nem irritálja, és csak eindringének képződnek. Relé magát, és a péniszére összpontosít ...
16.) Fájdalmas magömlés
Remélhetőleg óvszert használtál!
A fájdalom mögött baktériumok lehetnek, és így elrejthetnek gyulladást, partnere pedig megfertőződhet. Ha
nem feltétlenül élvezi a fájdalmat, mostantól szexuális foglalkozást kell folytatnia a pénisz segítése nélkül. A
fájdalomcsillapítás érdekében a jégből legjobban egy törülközőt vegyen be, akkor inkább urológus tanácsát
kérje ...
17.) Nincs vágya
Újra és újra megtörténhet. A probléma mögött is lehet, hogy nem a költségükre jönnek. A listátlanság
gyakran az orgazmus hiányának eredménye. Nézze meg a filmeket egy együttesen, amelynek cselekedetét
(igen, ennyi) korábban már olvasták és jóváhagyták a kalapot. A tudósok megállapították, hogy a (jó) pornó
angeturnt nők. Ellenkező esetben az első tippeink: a gyengédség, a szexuális csókok és az erogén
zónákhoz való suttogások gyakran csodák ...
18.) Spermallergikus (Σπέρμα)
Vegyen óvszert az elejétől (a végétől is ...). Már megtörtént, tehát segítsen egy kamillafürdő mosó krémet
vagy tejsavót a hüvely viszketése, bőrpírja vagy duzzanata alapján. Nem csináljuk tiszta, langyos vizet is ... A
sperma allergia ellen a legjobb a fellatio. Terhes nők esetében nem kell szükségtelenül szenvednie a
spermával - a cucc mindenesetre áthatol az esetre, ha tojás allergiás. Ahol inkább a nőgyógyász beszél,
hogy megvitassák az alternatív megtermékenyítési módszereket!
19.) Latex-allergiás
A természet csak jobb ...
Jó ok arra, hogy váltson a tablettára! Új ismerkedésnél természetesen latexmentes óvszereket is használhat
(pl. Avanti by Durex).
20.) Szexet akar - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Ne próbáljon meggyőzni semmi problémát, ha egy fárasztó nap után a Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show-ban pihenni
akar, miközben csak sportos kiválóságra szólít fel. Milyen fontos a szex is - időnként el kell fogadnunk az
öntudatlanság fázisait, végül megőrzi a migrént ... A helyzet nagyon ügyes felhasználása egy
kompromisszum elérésére, amelyen keresztül régóta szem előtt tartottak: A gyorsbillentyű a kereskedelmi
szünetben ! És ha tényleg csak Lakis-re vonatkozik: egy videó jó szolgáltatást nyújt itt, és (lásd fent) szintén
jó másképp használni ...
21.) Szexualitás és betegség
Az élelmezésnövekedés egyéb tényezői is befolyásolják a nemi életet: az életkorral összefüggő fizikai
változások, betegség, gyógyszerek szedése és a menopauza. Például szívroham után sok ember attól tart,
hogy a szex veszélyeztetheti az életét. Az absztinencia nem feltétlenül szükséges. A szex kevésbé
szívhatású, mint például a vezetés, a harc vagy a gyerekekkel játszott játék a kertben. A rendszeres
testmozgás már korábban is megakadályozza a szívrohamot.
Problémák a 40 éves férfiak és nők körében
A szexuális tevékenységek nem lehetnek stroke (apoplex), és nem is kiválthatják a stroke-ban szenvedő
betegeket. A stroke befolyásolhatja a fizikai teljesítményt. A férfiakban ez gyakran nehézségeket okoz az
erekcióban (erektilis diszfunkció) és az ejakulációban. A menopauza alatt álló nőknek semmi oka nem a
szexuális joghatóságra összpontosítani. Ezen idő alatt a hormontermelés. Ez néha a hüvely nyálkahártyája
nagyon vékony, kevesebb nedvességtartalommal és érzékenyebb a gyulladásra. A kenőanyagok
segíthetnek. Ennek az allergiától mentes, vízben oldódó termékeken kell alapulnia. A 40. életévtől kezdve a
férfiak - még ha egészségesek is - gyakrabban lépnek fel merevedési problémákkal. Az erekció hosszabb
időt és intenzívebb stimulációt igényelhet. Sok ember számára ez a kudarc félelméhez vezet.
Erekciós diszfunkció (erekciós impotencia vagy merevedési zavar)
A pszichológiai stressz mellett a stressz vagy a félelem kudarca különösen a keringési zavarok, amelyeket
az energiaellátás zavara okoz. Még a prosztata műtét után is okozhat impotenciát. A cukorbetegség
kiválthatja erekciós rendellenességét is. Gyakran ez még a cukorbetegség korai tünete. A szexuális vágy és
érdeklődés változatlan marad.
A férfiak és a nők nagyon eltérően tapasztalják meg a szexualitást és az intimitást: A férfiak szeretnék a
szexet intim közelség révén, míg az intim közelségben lévő nők szexuálisan szeretnének.
Fontos az alacsony sótartalmú étrend, minden elvesztett kiló csökkenti a magas vérnyomást és jobb

életminőséget biztosít.
nézet: METIS.GR - NEOMAI.GR - HEPHAISTOS.GR – EXCELLENCE.ENERGY

