ZDRAVÍ A KRÁSA

14. 02. 2019

Bylinky na erekci! Pánové, vyzkoušejte tato
přírodní afrodiziaka
Kotvičník Kotvičník zemní patří mezi další bylinky na erekci. Této malé
žluté kytce se často říká přírodní viagra, u mužů totiž mužů zvyšuje…
Erekce u mužů se může s přibývajícím věkem snižovat a muži to mohou nést nelibě. Pokud
ale nechtějí sahat po chemii, mohou se zaměřit na bylinky na erekci, které jsou výborným
doplňkem léčby. Bylinky na potenci by však měly být pouze doplňkem, o svém problému by
muži měli především říct svému lékaři, který jim poradí.
S lékařem je také dobré konzultovat samotné užívání bylinek, aby mohl říct své doporučení
vzhledem ke stavu vašeho organismu. Jaké tedy známe bylinky na erekci? Připravili jsme pro vás osm
nejúčinnějších z nich.

Bylinky na erekci pro pány
Kotvičník
Kotvičník zemní patří mezi další bylinky na erekci. Této malé žluté kytce se často říká přírodní
viagra, u mužů totiž mužů zvyšuje produkci testosteronu, plodnost a libido. Také zlepšuje
náladovost a celkově zklidňuje. Rostlina obsahuje protodioscin, který stojí za zvýšením chtíče i
silnější erekcí.

Česnek kuchyňský
Česnek je výborný na potenci, a to kvůli látce alicin, kterou obsahuje. Tato látka podporuje
prokrvení těla a pomáhá snižovat krevní tlak. Podle studie, kterou vedl lékař Jörg Grünwald z
Berlínské univerzity, česnek u mužů napomáhá rozšíření tepen a zlepšuje tak proudění krve do
pohlavního orgánu.
Česnek zároveň posiluje tvorbu oxidu dusnatého, chemické látky podílející se na spuštění
erekce. I když po česneku páchne z úst, což není nikterak lákavé, muži by si ho měli pravidelně
přidávat do jídelníčku. Česnek má tolik dalších léčivých účinků, že to nebude na škodu.

Zázvor
Zázvor nepomáhá jen na nachlazení, ale i na potenci. Obsahuje látky jako je gingerol, shogaol
nebo zingeberene, které dobře stimulují krevní oběh a podporují tak prokrvení všech
orgánů, včetně těch pohlavních. Uvařte tedy svému muži večer před spaní zázvorový čaj a uvidíte,
co to s ním udělá. Do čaje přidejte i skořici a hřebíček a budete mít i krásně provoněný domov.

Ginkgo biloba
Ginkgo biloba patří mezi další bylinky na erekci. Rostlina, která pomáhá zlepšit paměti a koncentraci
je dobrá také na vzrušení u mužů. Jinan dvoulaločný, jak se ginkgo biloba česky nazývá, totiž
zlepšuje prokrvenost tepen v pohlavním orgánu. K prokrvenosti u tepen díky ginkgo bilobě
může dojít i v oblasti intimních partií u žen.
Touto bylinkou se tedy nezlepší jen samotná erekce u mužů, ale může se výrazně zlepšit i průběh
sexu.

Celer
Celer se používá jako skvělá mužská viagra, a to celý, semeno, nať i bulva. Nejlepší je pak jíst
celer syrový, proto je dobré ho pít i v podobě vylisované šťávy. Bulvy celeru a hrubé části listů
odšťavníme a pijeme mezi jídlem 2 dl denně. Větší množství celeru ale může poškodit ledviny, proto
lze pít jen přiměřeně.

Maca
Maca je rostlina běžně používaná v peruánské medicíně. Díky svým účinků se ji říká
„peruánská viagra“. U nás se Maca dá koupit buď v prášku nebo ve formě kapslí. Výtěžek z této
bylinky na erekci obsahují ale nejen produkty určené na podporu erekce, ale například i produkty
pro ženy, jejichž cílem je zmírnění negativních projevů menopauzy.
Bylinka je dobrá nejen na mužskou potenci, ale také na ženskou frigiditu, zvýšení libida a
pro zvýšení počtu a pohyblivosti spermií. Mužům také pomáhá při problémech s prostatou.

Ženšen
Za další přírodní afrodisiakum, patřící mezi účinné bylinky na erekci, můžeme považovat ženšen.
Ten nejenže působí na mužskou erekci, ale také pomáhá s předčasnou ejakulací. V jedné
studii brali muži 900 miligramů ženšenu třikrát denně. Celkově polykali přípravek po dobu 8 týdnů.
Na konci studie konzumenti cítili zlepšení erekce.
Druhá skupina, která brala placebo, nic nezaregistrovala. Ženšen mohou také používat oba
partneři, protože tato bylinka může zvýšit chutě u žen v menopauze.

Ostropestřec mariánský
Ostropestřec mariánský jednoznačně patří mezi další účinné bylinky na erekci. Tuto bylinu můžeme
zakoupit v lékárně, kde se prodávají listy nebo plody. Kromě toho se z této rostliny vyrábí i kapsle
nebo olej. Velmi účinné jsou při potenci nadrcená semena. Kromě zlepšení erekce může
ostropestřec pomoc při problémech s neplodností, při problémech s prostatou, při
problémech se ženskou menstruací nebo pokud je potřeba očistit játra a celý organismus od
škodlivých látek.
Které bylinky na erekci pro pány byste doporučili vy?

