Każdy chce kochać i być kochanym
Zaburzenia erekcji nowy styl życia?
Kiedy mężczyzna nie może uzyskać erekcji, aby uprawiać seks lub nie jest w
stanie utrzymać erekcji wystarczająco długo, aby zakończyć seks, nazywa się to
zaburzeniem erekcji lub impotencją. Zaburzenia erekcji mogą wystąpić w każdym
wieku, ale częściej występują u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat.
Zaburzenia erekcji lub zaburzenie erekcji może być całkowitą niezdolnością do
osiągnięcia erekcji, niespójną zdolnością do tego lub tendencją do utrzymywania
się tylko krótkich erekcji. Te różnice utrudniają określenie ED i oszacowanie jego
częstości. Szacunki wynoszą od 15 do 30 milionów, w zależności od
zastosowanej definicji.
Jeśli nie możesz kontrolować cukru we krwi lub ciśnienia krwi, możesz mieć
zaburzenia erekcji. Ważne jest, aby przyjmować leki na te problemy w sposób
zgodny z zaleceniami lekarza. Czasami hormony tracą równowagę, co powoduje zaburzenia erekcji. Lekarz
zdecyduje, czy potrzebujesz badań krwi w celu sprawdzenia hormonów.
Co powoduje zaburzenia erekcji:
• Cukrzyca (wysoki poziom cukru we krwi)
• Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)
• Miażdżyca (stwardnienie tętnic)
Niektóre leki mogą powodować zaburzenia erekcji. Jeśli dotyczy to Ciebie, lekarz może zdjąć ten lek lub
podać inny.
Picie zbyt dużej ilości alkoholu, palenie papierosów i nadużywanie narkotyków może również powodować
zaburzenia erekcji.
Problemy w związku z partnerem seksualnym mogą również powodować zaburzenia erekcji. Poprawa
twojego związku może pomóc ci w życiu seksualnym. Jeśli zdecydujesz się na ZAPOBIEGANIE,
prawdopodobnie najbardziej skuteczne będzie włączenie twojego partnera seksualnego. Pary mogą nauczyć
się nowych sposobów wzajemnego zadowolenia i okazywania uczuć. Może to zmniejszyć niepokój związany
z erekcją.
Ehrlich® e.K. naturalne produkty
Tribulus.ENERGY® naturalne suplementy diety.
Dlaczego nasze nowe suplementy Tribulus.ENERGY® Natural Kulturystyka? Ehrlich´s e.K. produkty
naturalne to nowy złoty standard dla naturalnych mięśni i poprawiają wyniki sportowe, gdy jakikolwiek inny
produkt na rynku zbliża się do Tribulus.ENERGY® siła i czystość, nie ma też klinicznie sprawdzonej formuły.
Ehrlich® e.K. nigdy nie idzie na kompromis w zakresie jakości i jesteśmy przekonani, że nasza naturalna
kulturystyka, suplementy diety, najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku. Nie trać czasu, pieniędzy i
wysiłku na dawkowanie produktów o niskiej jakości.
Tribulus.ENERGY® Naturalne suplementy diety to najlepszy wybór, gdy szukasz czegoś, co zapewni
maksymalne budowanie mięśni, utratę tłuszczu i zwiększenie wydajności, które zostało opracowane przez
najbardziej zaawansowane naukowo i bezpieczne ulepszenia. Tradycyjnie wiele poprawek dla kulturystów
musiałoby uzyskać ogólnie dobre uzupełnienie. Dzięki suplementom Tribulus.ENERGY® Natural
Kulturystyka musisz uzyskać dostęp tylko do jednego dodatku do zdobytych wcześniej kilku dodatków.
Możesz także połączyć Tribulus.ENERGY® Naturalne suplementy kulturystyczne z istniejącymi dodatkami,
jeśli chcesz. Tradycyjne suplementy diety, boostery testosteronu, antyestrogeny, stymulatory treningu,
niehormonalne anaboliczne Thermo Genin, suplementy diety o obniżonej zawartości tlenku azotu,
zwiększona masa ciała, masa libido wspomagają libido i funkcje seksualne oraz zwiększają zarówno

całkowity, jak i wolny testosteron. Tribulus.ENERGY® został przetestowany przez prawdziwych kulturystów i
sportowców w Niemczech z niesamowitymi wynikami. „Mięsień to makijaż pod skórą”.
Wiele ról cząsteczki przekaźnikowej cGMP w czynności jąder
Pomoc w przypadku częstych problemów seksualnych
Ty chcesz - ona nie!
Ona chce więcej - jesteś wyczerpany!
Przychodzisz za wcześnie - ona jest za późno!
Ona krzyczy - jęczysz!
Gdy masz problemy z łóżkiem lub pieczenie, ani nie pomaga straży pożarnej, ani ADAC!
Ale mamy rozwiązania 21 najczęstszych problemów seksualnych:
1.) Po prostu nie może dostać orgazmu
Słowo „orgazm” (Οργασμός) samo w sobie nie ma nic wspólnego z liczbą mnogą „musi”. Zamiast tego
używa się „orgii” (Όργιο). Czysty orgazm seksualny nie ma prądu: w przybliżeniu co druga kobieta
potrzebuje dodatkowej stymulacji. Jeśli godzinami pedałujesz jak szalony, powinieneś zmienić taktykę przed
trwałym uszkodzeniem pleców. Pieść jej ciało rękami, ustami i językiem, a następnie zbliżysz się do orgii, jak
z ręki duchów! Poproś ją, aby pokazała ci, jak to robi. Niektóre kobiety są ekspertami, ponieważ mogą dojść
do punktu kulminacyjnego, nawet jeśli są zadowolone lub podczas stosunku seksualnego stymulują
dodatkowe. Po pierwsze, wygląd jest bardzo erotyczny, a po drugie, możesz się jeszcze wiele nauczyć, a
potem przejąć kontrolę.
2.) Jest nienasycona
To marzenie wielu mężczyzn: nie chcesz przestać ... ale wielki głód seksualny może być również całkiem
przyjemny, jeśli chodzi o treść. Jeśli jesteś „szczęściarzem” z przyjacielem, logiczne jest, że powinieneś po
prostu spróbować wywołać jak najwięcej orgazmów. Jeśli penis po jakimś czasie przestaje grać, uczyń z rąk
i ust wartościowe usługi. Również tutaj może spokojnie poprowadzić twoją rękę. I: Możesz również wziąć kij
do masażu, aby zaakceptować pomoc, nawet jeśli dłoń nie uczestniczy więcej ...
3.) Ona krzyczy i krzyczy i krzyczy ...
Nadmierna pasja raczej się włącza. Niemniej jednak nie jest to dla wszystkich. Jeśli ci to przeszkadza,
możesz po prostu wziąć Ohropaxa - chociaż głos nie jest coraz bardziej erotyczny („Co powiedziałeś,
kochanie?”). Lepsze rozwiązanie: porozmawiaj z nią o tym, że przeszkadza ci, jeśli myślisz tylko o swoich
sąsiadach, powinieneś pomyśleć o dźwiękowej tapecie lub przynajmniej utrzymywać zamknięte okna. W
przeciwnym razie może to być kosztowne: sąd zirytowany sąsiedzi wolał prawo, zajęta para pozwała i
zabroniła im „głośnych dźwięków podczas stosunku płciowego”. Naruszenie byłoby do 250 000 euro, lub
dwa lata więzienia mogłyby być możliwe (w Niemczech). Więc zadbaj o siebie …
4.) W środku nie ma twojej radości
Jeśli twój penis w środku odbiera ramiona, prawdopodobnie głowa była przy nim. Tylko wtedy, gdy umysł i
ciało są w pełni do rzeczy, działa aż do końca. Erotycznych fantazji można się nauczyć. Może opowiedziałeś
o swoich najdzikszych chwilach radości, aby dać mu nowe podekscytowanie? A jeśli oboje lubicie, może być
również bogaty depozyt filmów porno pomocnych .....
5.) Skurcze pochwy ze ściskaniem penisa
Nie martw się - twój najlepszy kawałek nie ucierpi! Dla wielu tak zwane „skurcze pochwy” to nawet mit, w
każdym razie występujący w żartach. Inni sugerują, że wyzwalają się problemy w relacjach lub inne
nieprzetworzone doświadczenia partnera, skurcze dolnej jednej trzeciej pochwy. Trzyma wrażliwą waszą
dwójkę. Czopki spazmolityczne znajdują się w zasięgu, który może przedstawić partnerowi (w pośladku!)
Wkrótce będzie oderwany. Pomaga także zaskakujące uszczypnięcie w dno. Efekt horroru tylko drga, a
następnie rozluźnia mięśnie.
6.) Odsunięty
Krwawe bruzdy wykazują wielką pasję, ale niestety nie zranią się, gdy pierwsza ekstaza seksualna
(Έκσταση) zostanie rozproszona. Kto ze swoją dziewczyną w „niebezpieczeństwie” ucieka, by się podrapać,
powinien zaszczepić się zapobiegawczo przeciwko tężcowi - szczególnie, gdy słodycz raduje się z
zalewaniem gleb. Zaleca się również plucie własną śliną na obszar zadrapań. Ślina zawiera substancje
dezynfekujące - dlatego psy nieustannie się lizają! Chodnik ma się dobrze - a kto nawet przyjmuje trwałe
blizny, dzięki technologii laserowej można go usunąć.

7.) Złamanie prącia
Koszmar - ale na szczęście rzadko staje się prawdziwy, ponieważ kość prącia łamie się tylko w trudnych
warunkach. Twarda skóra tkanki erekcyjnej rozdziera, że krew wypływa z tkanki erekcji na zewnątrz pod
skórą i powoduje ogromne siniaki. Silnemu bólowi przeszywającemu towarzyszy głośny trzask lub
schnalzendenska ręka. Erekcja jest teraz oczywiście nie tylko dla myśli - nie wahaj się, ale natychmiast
wezwij pogotowie. Prawdopodobnie powinien być obsługiwany, więc odtąd Nakos nie będzie już jeść ani pić.
Po operacji będziesz prawdopodobnie około sześciu tygodni bez ...... ale lepiej niż trwałe zaburzenia erekcji
lub zginanie prącia, bez czekania na OP, prawda ?!
8.) Obcieranie penisa
Jeśli żołędzie są obolałe i zaczerwienione, oznacza to, że włożyłeś zbyt dużo energii (Brawo!) Lub masz
alergię na środki antykoncepcyjne (ooh). Przerwanie seksu uspokaja sytuację. Akt nie był wystarczająco
mokry (ouch), powinieneś zobaczyć go z intensywną grą wstępną lub spróbować narysować lubrykant
wodny (apteki / sexshopy). W razie potrzeby można złagodzić ból za pomocą maści lub zawiesić obszar
problemowy w dużej szklance z ciepłą herbatą z rumianku. Jeśli ból nie ustępuje, powinieneś udać się do
urologa, ponieważ za bólem i zaczerwienieniem narządów płciowych mogą ukrywać się grzyby lub inne
zakaźne choroby weneryczne.
9.) Nie możesz do niej wchodzić ani się poruszać, ponieważ odczuwa ból
W przypadku tak zwanych „waginizmów” wstawienie penisa uniemożliwia tylko jedną terapię seksualną. Jeśli
zawsze szło dobrze, może powodować ból w egzekwowaniu stosunku płciowego z powodu podniecenia
seksualnego, że to nie wystarczy. Ponownie 90% pochodzi z pragnienia psychiki i wyobraźni. Tylko 10%
przyczynia się do tarcia z mrowieniem. Jeśli wszystkie twoje myśli o radości i zaprojektowaniu historii
pornograficznej - to pomaga! Co więcej, jube pomaga, że jest lepiej.
10.) Wypadek prezerwatywy
Czy ta prezerwatywa jest wysadzona, wydaje się, że dobrze się bawisz. Zapomnij o wszystkim, co musisz
wyciągnąć i wypłukać, co słyszałeś - to wszystko nie zapewnia niezawodnej ochrony przed działaniami
związanymi z ojcostwem! Naprawdę pomaga „antykoncepcja awaryjna”. Kosztuje 6 euro i wizyta u lekarza.
Opakowanie zawiera cztery tabletki: muszą być dwie razy dwie tabletki w odstępach dwunastu godzin.
Bezpieczeństwo: 97–98%. Należy jednak przyjąć dwie pierwsze tabletki co najmniej 72 godziny po
„wypadku”. Dlatego możesz jeździć w weekend w szpitalu ginekologicznym. Nie czekaj od piątku wieczorem
do poniedziałku! I biada, jeśli wyślesz ją sam .....
11.) Ból w jądrach przez niezdarny ruch
Z rozkoszą kłótnie mogą równie dobrze być niezręcznym ruchem. Jeśli kość przyjmuje jądra, to
konsekwencje zła: druzgocący ból w jądrach z siniakiem i obrzękiem, czasem z nudnościami i wymiotami.
Ostrza bólu po godzinie, to nieszkodliwy siniak. Worek na lód w ręczniku zapewnia szybką ulgę. Aby
uzyskać długotrwały ból, silny obrzęk i siniak, należy natychmiast udać się do urologa. Makabryczne
konsekwencje, takie jak bezpłodność, mogą w ciągu dwóch godzin po operacji zostać usunięte - lub nie są
już jądrami, które mogą pomóc.
12.) Stała erekcja
Przy tej bardzo bolesnej erekcji, która nadal się utrzymuje, jeśli pragnienie seksu było już dawno
odczuwalne, żołędzie mogą niebieskawo się odbarwić i są miękkie. Ale to nie powód do chwalenia się, ale
nagły wypadek! Istnieje niebezpieczeństwo zakrzepów krwi i twardnienia tkanek erekcyjnych, jeśli nie
zostaną natychmiast leczone. Nakładanie rąk lub dmuchanie przez partnera to za mało. Natychmiast idź do
szpitala lub zadzwoń po karetkę, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom. Wystarczy mała strzykawka ...
13.) Zbyt słaba erekcja
Czy naprawdę masz ochotę na seks, czy obserwujesz, jak sztywniejszy jest twój penis? Zmęczenie lub za
dużo alkoholu może powodować osłabienie jego penisa. Z drugiej strony tylko jeden kieliszek wina lub
szampana przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych i promowania erekcji, możesz to również
zrobić kilka razy, kiedy chciałeś przerwać przepływ moczu. Tak zwany mięsień PC, napinasz go, działa jak
pompa i wysyła nerwy na prawej półkuli, gdzie jakość odczuwania przyjemności określa się dziwnie. Może
zabójca potencji na siodle? Leżący zachowuje moc ...
14.) Przedwczesny wytrysk
Jeden z naszych najczęstszych problemów ... Penis musi się nauczyć, że jest w pochwie, może się poruszać
bez wytrysku. Jest po pierwszym wprowadzeniu kilku, jak dotąd, aby się skurczyć, że prawie się wyciąga (tj.
Zdolność do ponownego wyjścia, kurczenia się, wyjścia itp.). Ruchy te nie mogą być początkowo
eksportowane na penisa w celu wytrysku podrażnienia i mogą wywołać orgazm. W ten sposób odruch
orgazmowy ulega dezaktywacji. Tak więc, dobry seks będzie miał teraz - także ich przerwy w uroku ...

15.) Nic z wytryskiem
Możesz poświęcić za mało, zrelaksować się, puścić? Następnie pierwsze fizyczne i psychiczne skurcze
ustąpiły. Jeśli przez inne praktyki (fellatio, z ręką) dojdziesz do orgazmu? Wtedy możesz to mieć, dopóki
„punkt bez powrotu” drażni i dopiero wtedy eindringen. Przekaż się, a skoncentrujesz się na odczuciu
swojego penisa ...
16.) Bolesny wytrysk
Mam nadzieję, że użyłeś prezerwatywy!
Za bólem mogą znajdować się bakterie, a tym samym ukryć stan zapalny, z partnerem może zostać
zainfekowany. Jeśli niekoniecznie odczuwasz ból, powinieneś odtąd uprawiać seks bez pomocy penisa, aby
kontynuować. Aby złagodzić ból, najlepiej wziąć lód w ręcznik, a następnie powinieneś skorzystać z porady
urologa ...
17.) Nie ma pragnienia
Co jakiś czas może się zdarzyć. Problemem może być również to, że nie przychodzą na nie kosztem. Brak
apetytu jest często wynikiem braku orgazmu. Oglądaj filmy na wspólniku, którego czyn (tak, to wszystko)
wcześniej przeczytali i zatwierdzili kapelusz. Naukowcy odkryli, że kobiety z (dobrej) pornografii są. W
przeciwnym razie nasze pierwsze wskazówki: Czułość, seks pocałunki i szepty do stref erogennych są
często cudami ...
18.) Jest spermaalergiczna (Σπέρμα)
Weź prezerwatywę od samego początku (od końca także ...). To się już zdarzyło, więc pomóż kąpieli w
rumianku umyć płyny lub serwatkę na podstawie swędzenia, zaczerwienienia lub obrzęku pochwy. Nie rób
tego również czysta, letnia woda ... Najlepszym przeciw alergii na nasienie jest nadal fellatio. W przypadku
ciąży nie musisz niepotrzebnie cierpieć z powodu nasienia - materiał przenika przez przypadek alergię na
jaja. Gdzie wolisz ginekologa, aby omówić alternatywne metody zapłodnienia, aby mówić!
19.) Jest uczulona na lateks
Natura jest po prostu lepsza ...
Dobry powód, aby przejść na pigułkę! Gdy nowy znajomy, możesz oczywiście używać również prezerwatyw
bez lateksu (np. Avanti firmy Durex).
20.) Ona chce seksu - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Przekonaj się bez problemu, jeśli po pracowitym dniu na wystawie Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show chcesz się
zrelaksować, a one tylko wymagają doskonałości sportowej. Jak ważny jest również seks - co jakiś czas
należy zaakceptować fazy apatii, w końcu utrzymuje migrenę ... Bardzo sprytne wykorzystanie sytuacji, aby
osiągnąć kompromis, o którym od dawna myśleli: Szybki numerek w przerwie komercyjnej ! A jeśli tak
naprawdę chodzi tylko o Lakis: wideo zapewnia tutaj dobrą obsługę i jest (patrz wyżej) również przydatne w
przeciwnym razie ...
21.) Seksualność i choroby
Ale inne czynniki mają wpływ na wzrost jedzenia na życie seksualne: związane z wiekiem zmiany fizyczne,
choroby, przyjmowanie leków i menopauza. Na przykład po zawale serca wiele osób obawia się, że seks
może teraz zagrozić ich życiu. Abstynencja niekoniecznie jest potrzebna. Seks jest mniej stresujący niż na
przykład prowadzenie samochodu, walka lub zabawa z dziećmi w ogrodzie. Regularne ćwiczenia
zapobiegają zawałom serca jeszcze wcześniej.
Problemy u mężczyzn i kobiet w wieku 40 lat
Aktywności seksualne nie mogą być udarem mózgu (apopleks), ani nie są wyzwalane, ponieważ pacjenci po
udarze są szkodliwi. Udar może mieć wpływ na sprawność fizyczną. U mężczyzn często prowadzi to do
trudności w erekcji (zaburzenia erekcji) i wytrysku. Ponadto kobiety po menopauzie nie mają powodu, aby
skupiać się na jurysdykcji seksualnej. W tym czasie produkcja hormonu. Czasami jest to bardzo cienki śluz w
pochwie, ma mniej wilgoci i jest bardziej wrażliwy na stany zapalne. Smary mogą pomóc. Powinno to opierać
się na bezalergicznych, rozpuszczalnych w wodzie produktach, które są przestrzegane Od 40. roku życia
mężczyźni - nawet jeśli są całkowicie zdrowi - częściej występują problemy z erekcją. Erekcja może
wymagać dłuższego czasu i intensywniejszej stymulacji. Dla wielu mężczyzn prowadzi to do strachu przed
porażką.
Zaburzenia erekcji (impotencja lub erekcja)
Oprócz stresu psychicznego, stres lub brak strachu są szczególnie zaburzeniami krążenia spowodowanymi
zaburzeniami zasilania. Nawet po operacji prostaty może powodować impotencję. Cukrzyca może być
również przyczyną jego zaburzeń erekcji. Często jest to nawet wczesny objaw cukrzycy. Pragnienia i
zainteresowania seksualne pozostają nienaruszone.

Mężczyźni i kobiety bardzo różnie doświadczają seksualności i intymności: mężczyźni chcą seksu poprzez
bliskość bliską, podczas gdy kobiety w bliskości zbliżają się do seksu.
Ważna jest dieta o niskiej zawartości soli, każdy stracony kilogram obniża wysokie ciśnienie krwi i zapewnia
lepszą jakość życia.
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