Усі хочуть любити і бути коханими
Еректильна дисфункція нового способу життя?
Коли чоловік не може отримати ерекцію для сексу або не може тримати
ерекцію досить довго, щоб закінчити заняття сексом, це називається
еректильною дисфункцією або імпотенцією. Еректильна дисфункція може
виникнути в будь-якому віці, але вона частіше зустрічається у чоловіків
старше 50 років.
Еректильна дисфункція, або ЕД, може бути цілковитою нездатністю досягти
ерекції, непослідовною здатністю до цього або тенденцією підтримувати
лише короткі ерекції. Ці зміни ускладнюють визначення ЕД та оцінку його
частоти. Оцінки становлять від 15 до 30 мільйонів, залежно від
використовуваного визначення.
Якщо ви не можете тримати під контролем рівень цукру в крові або
артеріальний тиск, ви можете отримати еректильну дисфункцію. Важливо, щоб ви приймали ліки від
цих проблем саме так, як вам каже лікар. Іноді ваші гормони виходять з рівноваги, і це викликає
еректильну дисфункцію. Ваш лікар вирішить, чи потрібен аналіз крові для перевірки гормонів.
Які причини еректильної дисфункції:
• Діабет (високий рівень цукру в крові)
• Гіпертонія (високий кров'яний тиск)
• Атеросклероз (затвердіння артерій)
Деякі ліки можуть викликати еректильну дисфункцію. Якщо це стосується вас, ваш лікар може зняти
вам цей препарат або призначити інший.
Вживання занадто багато алкоголю, занадто багато куріння та зловживання наркотиками також можуть
викликати еректильну дисфункцію.
Проблеми у ваших стосунках зі статевим партнером можуть також викликати еректильну дисфункцію.
Покращення стосунків може допомогти вашому сексуальному життю. Якщо ви вирішили домагатися
попередження, це, ймовірно, буде найбільш ефективним, якщо ваш сексуальний партнер включений.
Пари можуть дізнатися нові способи догодити один одному та виявити прихильність. Це може
зменшити занепокоєння з приводу ерекції.
Ehrlich® e.K. натуральні продукти
Tribulus.ENERGY® натуральні харчові добавки для бодібілдингу.
Чому наші нові добавки Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding? Ерліха, напр. Натуральні продукти це новий золотий стандарт для натуральних м’язів, а для покращення спортивних показників
представлений будь-який інший продукт на ринку, що наближається до Tribulus.ENERGY® міцності та
чистоти, а також не має клінічно підтвердженої формули. Ehrlich® e.K. ніколи не робить компромісів
щодо якості, і ми впевнені, що наш природний бодібілдинг, харчові добавки, найкраще співвідношення
ціни та продуктивності на ринку. Не витрачайте свій час, гроші та зусилля на вигідні дози продукти з
нижчою якістю.
Tribulus.ENERGY® Натуральні харчові добавки - ваш найкращий вибір, коли шукаєте щось для
максимального нарощування м’язів, втрати жиру та підвищення продуктивності, що було розроблено
найбільш науково просунутими та безпечними поліпшеннями. Традиційно бодібілдеру численні
поправки повинні мати хороший додаток. З добавками Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding вам
потрібно отримати лише одне доповнення до раніше отриманих кількох доповнень. Ви також можете
комбінувати Tribulus.ENERGY® Натуральні добавки для бодібілдингу з наявними доповненнями.
Традиційні харчові добавки, підсилювачі тестостерону, антиестрогени, стимулятори тренувань,
негормональний анаболічний термогенін, зменшення добавок до оксиду азоту, збільшення маси тіла,

жирова маса підтримують лібідо та сексуальну функцію та збільшують як загальний, так і вільний
тестостерон. Tribulus.ENERGY® був випробуваний справжніми культуристами та спортсменами
Німеччини з дивовижними результатами. "М'яз - це макіяж під вашою шкірою".
Декілька ролей молекули cGMP в функції яєчок
Допомога для найчастіших сексуальних проблем
Ти хочеш - вона ні!
Вона хоче більше - ти виснажений!
Ви приходите занадто рано - вона занадто пізно!
Вона кричить - ти стогнеш!
Коли ви знаходитесь в ліжку, проблеми чи горіння не допомагають ні пожежній службі, ні ADAC!
Але у нас є рішення для 21 найпоширенішої сексуальної проблеми:
1.) Вона просто не може отримати оргазм
Слово "оргазм" (Οργασμός) саме по собі не має нічого спільного з множиною "мати". Скоріше
використовується "оргія" (Όργιο). Чистий сексуальний оргазм не має струму: приблизно кожна інша
жінка потребує додаткового стимулювання. Якщо ви годинами педалі любите безумно успішно, вам
слід змінити тактику перед постійними пошкодженнями спини. Ласкайте її тіло руками, губами та
язиком, тоді ви наблизитесь до оргії, як від руки привидів! Попросіть її показати вам, як вона це робить.
Деякі жінки є експертами, оскільки вони можуть прийти до кульмінації, навіть якщо вони задоволені
або під час статевого акту стимулюють додаткові. По-перше, вигляд дуже еротичний, по-друге, ви
можете багато чому навчитися, а потім перейняти.
2.) Вона ненаситна
Це мрія багатьох чоловіків: Ви не хочете зупинятися ... але великий секс-голод також може бути досить
приємним, щоб перейти на суть. Якщо вам "щасливчик" з другом, логічно, що вам слід просто
спробувати викликати якомога більше оргазмів. Якщо пеніс через деякий час більше не грає, зробіть
руку і рот цінними послугами. Тут теж це може непомітно провести вашу руку. І: Ви можете взяти також
масажну паличку, щоб прийняти допомогу, навіть якщо рука більше не бере участі ...
3.) Вона кричить і кричить і кричить ...
Надмірна пристрасть швидше включається. Тим не менш, це не для всіх. Якщо це вас турбує, ви
можете просто взяти «Оропакс» - хоча голос не збільшується еротично («Що ти сказала, моя
дорога?»). Краще рішення: поговоріть з нею про те, що вас турбує, якщо ви думаєте лише про своїх
сусідів, варто подумати про звукові шпалери або принаймні тримати вікна закритими. В іншому
випадку це може бути дорогим: суд, роздратований сусідами, віддав перевагу закону, зайнята пара
подала до суду і заборонила їм "про гучні шуми під час статевого акту". За порушення було б до 250
000 євро, або два роки позбавлення волі могло бути можливим (у Німеччині). Тож подбайте про себе
…
4.) Середина твоєї радості геть
Якщо ваш пеніс посередині бере назад руки, то голова, ймовірно, була біля нього. Тільки коли розум і
тіло повністю до речі, це працює до кінця. Еротичні фантазії вивчені. Можливо, ви сказали свої
найсміливіші радості раз думки, так що нові хвилювання на нього чи на неї? І якщо вам обом
подобається, може бути також корисним багате порно відео .....
5.) Вагінальний спазм із защемленням статевого члена
Не хвилюйтесь - ваш найкращий твір не зашкодить! Для багатьох так званий «вагінальний спазм»
навіть просто міф, у будь-якому випадку, який відбувається в жартах. Інші припускають, що проблеми у
відносинах чи інші необроблені переживання партнера, спрацьовує судома нижньої третини піхви.
Вона тримає чутливих з вас двох. Спазмолітичні супозиторії знаходяться в діапазоні, який він може
ввести партнеру (в сідницю!) Незабаром буде «з гачка». Також допомагає дивовижна щіпка їх дна.
Ефект жаху лише посмикування, а потім розслаблення м’язів.
6.) Подряпана спина
Червоні борозни крові демонструють велику пристрасть, але, на жаль, не шкодять, коли перший
сексуальний екстаз (Έκσταση) розвіявся. Хто зі своєю подругою в "небезпеці" біжить спиною, щоб
подряпатися, повинен часом запобіжно ставитись до щеплення від правця - особливо коли щасливі
часи з грунтовими ґрунтами. Також рекомендується плювати власну слину на область подряпин.
Слина містить речовини, що дезінфікують - тому собаки постійно облизують себе! Тротуар добре
працює - і хто навіть бере постійні рубці, за допомогою лазерної технології можна видалити.

7.) Перелом статевого члена
Кошмар - але на щастя лише рідко стає справжнім, тому що кістка пеніса ламається лише у важкому
стані. Тверда шкіра еректильної тканини рве, що кров тече з еректильної тканини назовні під шкірою і
викликає масивні синці. Сильний колючий біль супроводжується гучним тріскаючим шумом або рукою
шнальцендена. Ерекція зараз, звичайно, вже не тільки для думки - Не соромтеся, а негайно
викликайте швидку допомогу. Це, мабуть, слід оперувати, тому відтепер через Накос більше не їсти та
не пити. Після операції ви будете, ймовірно, близько шести тижнів без ...... але краще, ніж постійна
еректильна дисфункція або згинання пеніса, не чекаючи на вас ОП, правда ?!
8.) Обмивання статевого члена
Якщо голова болить і почервоніла, то ви або вклали занадто багато енергії (Браво!), Або алергію на
контрацептиви (оо). Секс-перерва заспокоює ситуацію. Дія була недостатньо мокрою (ой), ви повинні
побачити це з напруженою прелюдією або спробувати намалювати водяну змазку (аптеки / секс-шопи).
При необхідності ви можете полегшити біль за допомогою мазі або якщо повісити проблемну область у
великій склянці з теплим вручну ромашковим чаєм. Якщо біль не згасає, слід відвідати уролога, адже
за болем і почервонінням статевих органів можуть ховатися також грибки або інші інфекційні венеричні
захворювання.
9.) Ви не можете ввійти або рухатися в неї, бо у неї болить
При так званих «Вагінізмах» введення пеніса унеможливлює допомогу лише одній секс-терапії. Якщо
це завжди йшло інакше, це може спричинити біль при здійсненні статевого акту через сексуального
збудження, якого цього недостатньо. Знову ж таки, 90% виходить із бажання психіки та уяви. Лише
10% сприяє тертю з поколювання. Якщо всі ваші думки про радість і оформлення порнографічної
історії - це допомагає! Крім того, джуб допомагає, що це краще.
10.) Презерватив-аварія
Цей презерватив підірваний, ви, здається, розважаєтеся. Забудьте про все, що вам потрібно було
витягти і сполоснути - все це не забезпечує надійного захисту від дій батьківства! Що дійсно допомагає
- це "екстрена контрацепція". Вартість 6 євро та відвідування лікаря. Пакет містить чотири таблетки:
Повинні бути двічі дві таблетки з інтервалом у дванадцять годин. Захищеність: 97 - 98%. Однак перші
дві таблетки потрібно принаймні через 72 години після «нещасного випадку». Тому ви можете їздити у
вихідні до прийому в гінекологічний стаціонар. Не чекайте з вечора п'ятниці до понеділка! І горе, якщо
ти відправиш її в спокої .....
11.) Біль у яєчках незграбним рухом
З смаком сварка дуже добре може бути незручним рухом. Якщо кістка бере яєчка - це наслідки зла:
руйнівні болі в яєчках з синцем і набряком, іноді з нудотою і блювотою. Лопаті болю через годину, то це
нешкідливий синець. Сумка з льодом у рушнику обіцяє швидке полегшення. При триваліших болях,
сильних набряках та синяках слід негайно відвідати уролога. Страхітливі наслідки, такі як безпліддя,
протягом двох годин після операції можуть бути відвернені - або яєчка вже не допоможуть.
12.) Постійна ерекція
При цій дуже болючій ерекції, яка все ще зберігається, якщо бажання до сексу вже давно пережито,
гланза може синіти та знебарвлюватися. Але це не причина для хвастощів, а скоріше надзвичайна
ситуація! Існує небезпека утворення тромбів та еректильної тканини, якщо їх не негайно лікувати.
Поклавшись на руки чи напавши партнером, давайте недостатньо. Негайно вирушайте до лікарні або
викликайте швидку допомогу, щоб запобігти постійному пошкодженню. Досить невеликого шприца ...
13.) Занадто слабка ерекція
Ви дійсно з ідеєю займатися сексом або спостерігаєте, наскільки більш жорстким є ваш пеніс? Втома
або занадто багато алкоголю можуть стати причиною слабкості його статевого члена. Лише один келих
вина або шампанського, з іншого боку, сприяє розширенню кровоносних судин і сприяє ерекції. Ви
також можете зробити це кілька разів, коли хотіли, щоб сечовий потік перервався. Так званий ПК м'яз,
ви напружуєтесь, він виконує функцію насоса і посилає на нерви правої півкулі, де якість почуття
задоволення визначається спокійно. Можливо, вбивця потенції на сідлі? Лежачий зберігає потенцію ...
14.) Передчасна еякуляція
Одна з найпоширеніших наших проблем ... Пеніс повинен дізнатися, що він у піхву може рухатися, не
еякулюючи. Він після першого вступу декілька поки що скорочується, що майже витягує себе (тобто
можливість повторного виходу, скорочення, виходу тощо). Ці рухи можуть спочатку не експортуватися
до статевого члена, щоб подразнювати еякуляцію, і це може викликати оргазм. Таким чином
оргазмічний рефлекс дислоується. Отже, хороший секс тепер матиме - також мають свої чарівні
перерви …

15.) Нічого з еякуляцією
Ти можеш присвятити занадто мало, розслабитися, відпустити? Тоді спочатку вирішувались фізичні та
психічні судоми. Якщо ви, за іншими звичаями (феллаціо, рукою) прийти до оргазму? Тоді ви можете
мати його до тих пір, поки "точка неповернення" не дратує, і лише тоді вони не закінчуються.
Перекладіть себе, і ви зосередитесь на почутті в своєму пенісі ...
16.) Хвороблива еякуляція
Сподіваємось, ви використовували презерватив!
За болем можуть бути бактерії, і, таким чином, приховати запалення, при цьому ваш партнер може
заразитися. Якщо ви не обов'язково отримуєте задоволення від болю, вам слід продовжувати секс із
секцією без допомоги пеніса для продовження. Для полегшення болю ви берете найкраще лід у
рушнику, тоді вам слід віддати перевагу поради уролога ...
17.) У неї немає бажання
Раз і зараз може статися. Можливо, також стоїть проблема, що вони приходять не за свій рахунок.
Лисивість часто є наслідком відсутності оргазму. Дивіться фільми про спільну, чий вчинок (Так, це все)
вони раніше читали та затвердили капелюх. Вчені виявили, що жінки (хорошого) порно-збудника є.
Інакше наші перші поради: Ніжність, сексуальні поцілунки та шепіт до ерогенних зон часто є дивом ...
18.) Вона спермалергічна (Σπέρμα)
Візьміть презерватив з самого початку (з кінця також ...). Це вже сталося, тож допоможіть лосьйони
або сироватку з ванни з ромашки на основі свербежу, почервоніння або набряку піхви. Не робити це
також чистою, теплою водою ... Найкращим проти алергії на сперму все-таки є фелаціо. Що стосується
вагітної, то вам не потрібно зайво страждати від сперми - ця речовина все одно проникає у випадку
алергії на яйцеклітину. Де ви віддаєте перевагу гінекологу, щоб обговорити альтернативні методи
запліднення, щоб говорити!
19.) Вона алергія на латекс
Природа є, але просто краще ...
Важлива причина перейти на таблетку! При новому знайомстві ви, звичайно, також можете
використовувати презервативи без латексу (наприклад, Avanti by Durex).
20.) Вона хоче сексу - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Не переконайтеся без проблем, якщо ви після напруженого дня на шоу Αλ Τσαντίρι Νιουζ хочете
відпочити, в той час як вони вимагають лише спортивних навичок. Наскільки важливим є і секс - раз у
раз треба сприймати фази безхатьків, нарешті, зберігає мігрень ... Дуже розумно використовує
ситуацію, щоб досягти компромісу, завдяки якому вони вже давно пам’ятають: Швидкість у комерційній
перерві ! І якщо це дійсно стосується лише Lakis: Відео надає тут хороший сервіс і його (див. Вище)
також добре використовувати інакше ...
21.) Сексуальність та хвороби
Але інші фактори, що роблять їжу, впливають на статеве життя: вікові фізичні зміни, хвороби, прийом
медикаментів і менопауза. Наприклад, після серцевого нападу, багато людей побоюються, що секс
може загрожувати їхньому життю зараз. Утримання не обов’язково потрібне. Секс - це менше
навантаження на серце, ніж, наприклад, водіння, або бійки або гра з дітьми в саду. Регулярні фізичні
вправи запобігають інфаркти навіть раніше.
Проблеми у чоловіків та жінок віком від 40 років
Сексуальні дії не можуть бути інсультом (апоплексом), а також не є тригерними для пацієнтів з
інсультом. Інсульт може бути впливом на фізичну працездатність. У чоловіків це часто призводить до
труднощів ерекції (еректильна дисфункція) та еякуляції. Також жінки в менопаузі не є приводом для
того, щоб зосереджуватися на сексуальній юрисдикції. За цей час відбувається вироблення гормону.
Це іноді слизова у піхві дуже тонка, менше вологи і більш чутлива до запалення. Мастильні матеріали
можуть допомогти. Це повинно грунтуватися на алергічних водорозчинних продуктах, яких
дотримуються З 40-го року життя у чоловіків - навіть якщо вони повністю здорові - частіші проблеми з
ерекцією. Ерекція може потребувати більш тривалого часу та більш інтенсивної стимуляції. Для
багатьох чоловіків це призводить до страху невдачі.
Еректильна дисфункція (еректильна імпотенція або еректильна дисфункція)
Окрім психологічного стресу, стрес чи неспроможність страху є особливо порушеннями кровообігу,
викликаними порушеннями живлення. Навіть після операції на передміхуровій залозі може стати
причиною імпотенції. Діабет також може бути збудником його еректильної дисфункції. Часто це навіть
ранній симптом цукрового діабету. Сексуальне бажання та інтерес залишаються незмінними.

Чоловіки і жінки відчувають сексуальність і близькість дуже по-різному: чоловіки хочуть, щоб секс
через інтимну близькість продукував, а жінки, які перебувають в інтимній близькості, приходять до
сексу.
Важливим є дієта з низьким вмістом солі, кожен втрачений кілограм знижує високий артеріальний тиск
і забезпечує кращу якість життя.
вид: METIS.GR - NEOMAI.GR - HEPHAISTOS.GR – EXCELLENCE.ENERGY

