Každý chce milovat a být milován
Erektilní dysfunkce nový životní styl?
Když člověk nemůže získat erekci, aby měl sex nebo nemůže udržet erekci
dostatečně dlouho, aby skončil s sexem, nazývá se to erektilní dysfunkce nebo
impotence. Erektilní dysfunkce se může objevit v jakémkoli věku, ale častěji je to
u mužů starších 50 let.
Erektilní dysfunkce nebo ED může být úplná neschopnost dosáhnout erekce,
nekonzistentní schopnost tak učinit nebo tendence udržovat pouze krátké erekce.
Tyto variace ztěžují definování ED a odhad jeho výskytu. Odhady se pohybují od
15 do 30 milionů v závislosti na použité definici.
Pokud nemůžete udržet hladinu cukru v krvi nebo krevní tlak pod kontrolou,
můžete získat erektilní dysfunkci. Je důležité, abyste léky na tyto problémy užívali
přesně podle pokynů lékaře. Někdy se vaše hormony dostanou z rovnováhy a to
způsobuje erektilní dysfunkci. Váš lékař rozhodne, zda budete potřebovat krevní testy ke kontrole vašich
hormonů.
Co způsobuje erektilní dysfunkci:
• Cukrovka (vysoká hladina cukru v krvi)
• Hypertenze (vysoký krevní tlak)
• Ateroskleróza (kalení tepen)
Některé léky mohou způsobit erektilní dysfunkci. Pokud to platí pro vás, lékař vám může tento lék sundat
nebo vám dát jiný.
Pití příliš velkého množství alkoholu, příliš kouření a zneužívání drog může také způsobit erektilní dysfunkci.
Problémy s vaším sexuálním partnerem mohou také způsobit erektilní dysfunkci. Zlepšení vašeho vztahu
může pomoci vašemu sexuálnímu životu. Pokud se rozhodnete vyhledat PREVENCE, bude pravděpodobně
nejúčinnější, pokud bude zahrnut váš sexuální partner. Páry se mohou naučit nové způsoby, jak se
navzájem potěšit a projevit náklonnost. To může zmírnit úzkost ohledně erekce.
Ehrlich® e.K. přírodní produkty
Doplňky výživy Tribulus.ENERGY® pro přírodní kulturistiku.
Proč naše nové doplňky Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding? Ehrlichova e.K. přírodní produkty jsou
novým zlatým standardem pro přirozené svaly a zlepšují sportovní výkon přítomný na trhu jakýkoli jiný
produkt na trhu. Síla a čistota Tribulus.ENERGY®, ani její klinicky ověřená receptura. Ehrlich® e.K. nikdy
nedělá kompromisy v kvalitě a jsme přesvědčeni, že naše přirozená kulturistika, doplňky stravy, nejlepší
poměr cena / výkon na trhu. Neztrácejte čas, peníze a úsilí v dávkově vypadajících produktech s nižší
kvalitou.
Tribulus.ENERGY® Přírodní potravní doplňky jsou tou nejlepší volbou, když hledáte něco pro maximální
budování svalů, odbourávání tuků a zvýšení výkonu, které bylo vyvinuto na základě vědecky vyspělých a
bezpečných vylepšení. Tradičně by mnoho kulturistů muselo získat dobrý doplněk. S doplňky
Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding potřebujete získat přístup pouze k jednomu z dříve získaných
zisků. Můžete také kombinovat Tribulus.ENERGY® Přírodní doplňky pro kulturistiku s vašimi stávajícími
doplňky, pokud si budete přát. Tradiční potravinové doplňky, testosteronové posilovače, antiestrogeny,
tréninkové stimulanty, nehormonální anabolický Thermo Genin, redukované doplňky oxidu dusnatého,
zvýšení tělesné hmotnosti, tukové hmoty podporující libido a sexuální funkce a zvyšuje celkový i volný
testosteron. Tribulus.ENERGY® byl testován skutečnými kulturisty a sportovci v Německu s úžasnými
výsledky. "Sval je make-up pod kůží"
Více rolí poselské molekuly cGMP ve testikulární funkci

Pomoc při častých sexuálních problémech
Chceš - ona ne!
Chce víc - jste vyčerpaní!
Příliš brzy - příliš pozdě!
Křičí - zasténáte!
Při problémech s lůžkem nebo při spalování vám nepomůže hasiči ani ADAC!
Máme však řešení pro 21 nejčastějších sexuálních problémů:
1.) Nemůže dostat orgasmus
Slovo „orgasmus“ (Οργασμός) samo o sobě nemá nic společného s množným číslem „mít“. Spíše se
používá „orgie“ (Όργιο). Čistý sexuální orgasmus nemá žádný proud: Přibližně každá druhá žena potřebuje
zvláštní stimulaci. Pokud jste hodiny pedál jako šílený úspěšně, měli byste změnit taktiku před trvalé
poškození zad. Pohlaďte její tělo rukama, rty a jazykem, pak se přiblížíte k orgii, jako z ruky duchů! Zeptejte
se jí, aby vám ukázala, jak to dělá. Některé ženy jsou odborníky, protože mohou dosáhnout pouze
vyvrcholení, i když jsou spokojené nebo při pohlavním styku stimulují další. Za prvé, vzhled je velmi erotický
a za druhé, stále se můžete hodně naučit a poté převzít.
2.) Je neukojitelná
Je to sen mnoha mužů: Nechcete přestat ... ale velký hlad po sexu může být také docela hezký jít na látku.
Pokud jste s přítelem „šťastní“, je logické, že byste se měli pokusit spouštět co nejvíce orgasmů. Pokud
penis po nějaké době již nehraje, udělejte cenným službám ruku a ústa. I zde může tiše vést ruku. A: Můžete
si také vzít masážní hůl, abyste přijali pomoc, i když se ruka nezúčastní více ...
3.) Křičí a křičí ...
Nadměrná vášeň se spíše zapne. Není to však pro každého. Pokud vás to vadí, můžete jednoduše vzít
Ohropax - ačkoli hlas nezvyšuje erotiku („Co jsi říkal, můj miláčku?“). Lepší řešení: Promluvte si s ní o tom,
že vás vadí, pokud uvažujete pouze o svých sousedech, měli byste myslet na zvukovou tapetu nebo alespoň
nechat okna zavřená. Jinak by to mohlo být drahé: Soudní otrávení sousedé upřednostňovali zákon, rušný
pár žaloval a zakázal jim „hlasité zvuky během pohlavního styku“. Při porušení by bylo až 250 000 EUR,
nebo by mohlo být možné dvouleté uvěznění (v Německu). Postarej se tedy o sebe …
4.) Uprostřed je vaše radost pryč
Pokud váš penis uprostřed ramen vezme zpět ruce, pak byla asi hlava. Teprve tehdy, když je mysl a tělo plně
na věci, funguje to až do konce. Erotické fantazie jsou naučitelné. Možná jste řekli svým nejdivočím
radostným myšlenkám, aby na něj vzbudilo nové vzrušení? A pokud se vám líbí oba, může být také bohatým
vkladem porno videí užitečných .....
5.) Vaginální křeč se sevřením penisu
Nebojte se - váš nejlepší kousek nebude bolet! Pro mnohé je tzv. „Vaginální křeč“ dokonce jen mýtem, v
každém případě se však vyskytuje ve vtipech. Jiní naznačují, že jsou vyvolány problémy se vztahem nebo
jiné nezpracované zkušenosti partnera, křeče dolní třetiny vagíny. Ona drží vás dva citlivé. Spasmolytické
čípky jsou v dosahu, které může představit partnerovi (v hýždě!) Brzy bude „mimo háček“. Pomáhá také
překvapující špetka v jejich dně. Účinek hrůzy pouze škubání a uvolnění svalů.
6.) Poškrábaný zpět
Krevně červené brázdy projevují velkou vášeň, ale bohužel se zraní, když se rozptýlí první sexuální extáze
(Έκσταση). Kdo se svou přítelkyní v "nebezpečí", běhající zády, aby se poškrábal, by měl krátce přijmout
opatření proti očkování proti tetanu - zvláště když sladká šťastná doba s zalévání půdy. Doporučuje se také
plivat vlastní sliny na škrábance. Sliny obsahují látky dezinfekční - proto se psi neustále olizují! Dlažba se
vede dobře - a kdo dokonce bere trvalé jizvy, laserovou technologií lze odstranit.
7.) Zlomenina penisu
Noční můra - ale naštěstí se zřídka stane skutečností, protože kost penisu se zlomí pouze v tvrdém stavu.
Tvrdá kůže erektilní tkáně slzy, že krev teče z erektilní tkáně ven pod kůži a způsobuje masivní modřiny.
Silná bodavá bolest je doprovázena hlasitým praskavým zvukem nebo schnalzendenovou rukou. Erekce je
nyní samozřejmě již není jen k zamyšlení - neváhejte, ale okamžitě zavolejte sanitku. Měl by být
pravděpodobně provozován, takže od nynějška kvůli tomu, že Nakos již nejí ani nepije. Po operaci budete
pravděpodobně asi šest týdnů bez ...... ale lepší než permanentní erektilní dysfunkce nebo ohýbání penisu,
bez čekání na OP, že jo ?!
8.) Tření penisu

Pokud je žaluď bolestivý a zarudlý, buď jste vložili příliš mnoho energie (Bravo!) Nebo alergii na antikoncepci
(ooh). Sex-break uklidňuje situaci. Zákon nebyl dostatečně mokrý (ouch), měli byste ho vidět s předehrou,
nebo se pokusit nakreslit vodní lubrikant (lékárny / sexshopy). V případě potřeby můžete bolest zmírnit mastí
nebo pokud problémovou oblast zavěsíte do velké sklenice s heřmánkovým čajem, který je teplý z ruky.
Pokud bolest nezmizí, měli byste navštívit urologa, protože za bolest a zarudnutí pohlavních orgánů se
mohou skrývat také houby nebo jiná přenosná pohlavní onemocnění.
9.) Nemůžete do ní vstoupit ani se pohybovat, protože má bolesti
Při takzvaných „vaginizmech“ znemožňuje vložení penisu pomoci pouze jedné sexuální terapii. Pokud to
vždycky šlo jinak, může způsobovat bolest při vymáhání pohlavního styku kvůli sexuálnímu vzrušení, že to
nestačí. Opět 90% pochází z touhy psychiky a představivosti. Pouze 10% přispívá k tření při brnění. Pokud
všechny vaše myšlenky na radost a navrhování pornografického příběhu - pomůže! Kromě toho jube
pomůže, že je to lepší.
10.) Kondomová nehoda
Zdá se, že se vám tento kondom vyhodil do povětří. Zapomeňte na vše, co musíte extrahovat a oplachovat,
co jste slyšeli - to vše neposkytuje spolehlivou ochranu proti otcovským akcím! Co opravdu pomáhá, je
„Nouzová antikoncepce“. Náklady na 6 euro a návštěva lékaře. Balení obsahuje čtyři pilulky: V intervalech 12
hodin musí být dvakrát tablety. Zabezpečení: 97 - 98%. První dvě tablety se však musí užít nejméně 72
hodin po „nehodě“. Proto můžete řídit víkend o přijetí do gynekologické nemocnice. Nečekejte od pátku
večer do pondělí! A běda, když ji posíláš sám .....
11.) Bolest ve varlatech nemotorným pohybem
S ochutnávkou wranglingu může být velmi nepříjemné hnutí. Pokud kost přijme varlata, jsou následky zla:
devastující bolest ve varlatech s modřinami a otoky, někdy s nevolností a zvracením. Čepele bolesti po
hodině, pak je to neškodná modřina. Ledový sáček v ručníku slibuje rychlou úlevu. Při dlouhodobější bolesti,
silném otoku a modřinách byste měli okamžitě navštívit urologa. Hrozivé následky, jako je neplodnost, se
mohou do dvou hodin po chirurgickém zákroku odvrátit - nebo již přestanou být varlaty.
12.) Stálá erekce
Při této velmi bolestivé erekci, která stále přetrvává, může-li touha po sexu po dlouhou dobu prožívat, mohou
glanové namodralé zbarvení a je měkké. Ale to není žádný důvod pro vychvalování, ale spíše nouzový stav!
Pokud není okamžitě ošetřeno, hrozí nebezpečí krevních sraženin a ztvrdnutí erektilní tkáně. Položení rukou
nebo foukání partnerem nestačí. Okamžitě jděte do nemocnice nebo zavolejte sanitku, abyste zabránili
trvalému poškození. Stačí malá stříkačka ...
13.) Příliš slabá erekce
Jste opravdu s myšlenkou sexu nebo pozorujete, jak tvrdší je váš penis? Únava nebo příliš mnoho alkoholu
může způsobit slabost jeho penisu. Na druhou stranu pouze jedna sklenka vína nebo šampaňského, přispívá
k tomu, že krevní cévy rozšiřují a podporují erekci, můžete to udělat i několikrát, kdy jste chtěli přerušit proud
moči. Takzvaný PC sval, napjatý, to funguje jako pumpa a posílá na nervy pravé hemisféry, kde je kvalita
pocitu potěšení určována divně. Jinak hodně jezdíte na kole? Možná zabiják potence na sedle? Ležící
zachovává účinnost ...
14.) Předčasná ejakulace
Jeden z našich nejčastějších problémů ... Penis se musí naučit, že se ve vagíně může pohybovat, aniž by se
musel ejakulovat. Po prvním úvodu je několik tak daleko, že se zmenšuje, že se téměř sám vytáhne (tj.
Schopnost vystoupit, zmenšit, vystoupit atd.). Tyto pohyby nemusí být zpočátku exportovány do penisu, aby
se ejakulovaly podráždění a mohou vyvolat orgasmus. Tímto způsobem byl orgasmický reflex narušen.
Takže, Dobrý sex bude mít nyní také své kouzelné přestávky …
15.) Nic s ejakulací
Můžete se věnovat příliš málo, relaxovat, pustit? Poté se vyřešily první fyzické a mentální křeče. Pokud se
budete při jiných praktikách (fellatio, s rukou) dostavit k orgasmu? Pak to můžete mít tak dlouho, dokud se
„bod bez návratu“ nedráždí a teprve potom se eindringen. Rele se a soustředíš se na ten pocit v penisu ...
16.) Bolestivá ejakulace
Doufejme, že jste použili kondom!
Za bolestí mohou být bakterie, a tak skrýt zánět, může být váš partner infikován. Pokud si nemusíte nutně
užívat bolesti, měli byste od nynějška mít sexuální sezení bez pomoci penisu, abyste mohli pokračovat. Pro
úlevu od bolesti si v ručníku vezměte to nejlepší z ledu, pak byste raději měli poradit s urologem ...
17.) Nemá touhu

Může se stát občas. Může být také za problémem, že nepřijdou na své náklady. Necitlivost je často
výsledkem nedostatku orgasmu. Sledujte filmy na kloubu, jehož činy (Jo, to je ono), již četli a schválili
klobouk. Vědci zjistili, že ženy z (dobrých) pornografických angeturnt jsou. Jinak naše první tipy: Něha,
sexuální polibky a šeptání do erogenních zón jsou často zázraky ...
18.) Je spermaalergická (Σπέρμα)
Vezměte kondom od začátku (od konce také ...). Už se to stalo, takže pomozte heřmánkové lázni omýt
pleťové vody nebo syrovátku na základě svědění, zarudnutí nebo otoku vagíny. Neudělat to také čistou,
vlažnou vodu ... Nejlepší na alergii na sperma je stále fellatio. V případě těhotné nemusíte zbytečně trpět
svým spermatem - materiál pronikne do případu alergií na vajíčko. Kde dáváte přednost gynekologovi, aby
prodiskutoval alternativní metody oplodnění a promluvil!
19.) Je alergická na latex
Příroda je ale prostě lepší ...
Dobrý důvod k přechodu na pilulku! Při novém seznámení můžete samozřejmě používat také kondomy bez
latexu (např. Avanti od Durex).
20.) Chce sex - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Nechte se přesvědčit o problémech, pokud po náročném dni na výstavě Αλ Τσαντίρι Νιου relax chcete
relaxovat, zatímco vyzývají pouze ke sportovní dokonalosti. Jak důležitý je také sex - každou chvíli musí být
akceptovány fáze bezcitnosti, konečně to vede k udržení migrény ... Velmi chytré využití situace k dosažení
kompromisu, jímž se již dlouho pamatovalo: Quickie v komerční přestávce ! A pokud to opravdu jde pouze do
Lakis: Video poskytuje dobrou službu zde a je (viz výše) také dobré použít jinak ...
21.) Sexualita a nemoc
Na sexuální život však mají vliv na růst potravin i další faktory: fyzické změny související s věkem, nemoc,
užívání léků a menopauza. Například po infarktu se mnoho lidí obává, že by sex mohl ohrozit jejich život
nyní. Abstinence není nutně nutná. Sex je méně stresující než srdce, například řízení motorových vozidel,
bojování nebo hraní s dětmi v zahradě. Pravidelné cvičení zabraňuje infarktu ještě dříve.
Problémy u mužů a žen ve věku 40 let
Sexuální aktivity nemohou být cévní mozkovou příhodou (apoplex), ani nejsou spouštěcí pro pacienty s
cévní mozkovou příhodou. Cévní mozková příhoda může mít vliv na fyzickou výkonnost. U mužů to často
vede k obtížím při erekci (erektilní dysfunkce) a ejakulaci. Také ženy v menopauze nejsou důvodem, aby se
zaměřily na sexuální jurisdikci. Během této doby, produkce hormonů. To je někdy sliznice v pochvě velmi
tenká, je méně vlhkosti a je citlivější na zánět. Maziva mohou pomoci. To by mělo být založeno na alergiích
ve vodě rozpustných výrobcích, které jsou respektovány. Od 40. roku života jsou muži - i když jsou zcela
zdraví - častějšími problémy s erekcí. Erekce může vyžadovat delší dobu a intenzivnější stimulaci. Pro
mnoho mužů to vede ke strachu ze selhání.
Erektilní dysfunkce (erektilní impotence nebo erektilní dysfunkce)
Kromě psychického stresu jsou stresem nebo strachem také poruchy oběhu způsobené poruchami moci. I
po operaci prostaty může dojít k impotenci. Diabetes může být také spouštěčem jeho erektilní dysfunkce.
Často je to dokonce časný příznak diabetes mellitus. Sexuální touha a zájem zůstávají nedotčeny.
Muži a ženy zažívají sexualitu a intimitu velmi odlišně: Muži chtějí sex prostřednictvím intimní blízkosti,
zatímco ženy v intimní blízkosti přicházejí k sexu.
Důležitá je dieta s nízkým obsahem solí, každý ztracený kilogram snižuje vysoký krevní tlak a poskytuje lepší
kvalitu života.
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