Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Σάββατο, 05-09-2009
Σελίδα: 94,95
(1 από 2)
Μέγεθος: 408 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 93920
Επικοινωνία εντύπου: 210 6855.176-7
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Γυναικείες
καιαντρικές..,
δυσλειτουργίες
Η κοινωνία pas έχει θέσει tous 6ikous ins Kavovesγια in σεξουαλική συμπεριφορά. Η σεξουαλική
ελκυστικότητακαι n ικανοποίησηins επιθυμία μπορεί να διαδραματίζειένα μεγάλο ρόλο στη
διαμόρφωσηins γνώμηε του καθένα για τον εαυτό του και tous aMous, αναφέρεται στην «Αγωγή
ins σεξουαλική5συμπεριφορά5»(«Εκδόσεκ Πατάκη»).
Ενα

άτομο θεωρείται αδεξιότητα του άντρα, ενώ
σταματήσουν να κάνουν
τα αγγεία που μετέχουν στη
σεξουαλική διέγερση,
κριτική στον εαυτό τους
σεξουαλικά
μπορείνα οφείλεταισε φλεγμονές
δυσλειτουργικό
υπερβολική χρήση αλκοόλης και να απολαμβάνουν τη
των σαλπίγγων, σε
κ.λπ.
Αλλά
και
ο
αντρικός
συνουσία για την ευχαρίστηση
εάν οι προσπάθειες ενδομητρίωση ή σε οπίσθια
εγωισμός ή ο υπερβολικά
που δίνει σε αυτές
του να ικανοποιήσει
κάμψη της μήτρας, αναφέρεται
τις σεξουαλικές του επιθυμίες στο βιβλίο. Επίσης, μπορεί
ανυπόμονος σύντροφος
και τους συντρόφους τους.
συνεχώς διαψεύδονται,
ο κόλποςνα έχειερεθιστεί και βέβαια τα μεταξύ των
ΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ
παρά την ύπαρξη σεξουαλικού από τις χημικές ουσίες που
συντρόφων προβλήματα.
ματικότητα το αλκοόλ μπορεί
συντρόφου. Ο άντρας περιέχονται σε κρέμες,
Στην «Αγωγή της σεξουαλικήςΥπάρχουν άνθρωποι που
να δημιουργήσει σοβαρά
που δεν μπορεί να φτάσει
αφρούς ή στα υπόθετα, ενώ
συμπεριφοράς» δίνονται γίνονται αλκοολικοί εξαιτίας
σεξουαλικά προβλήματα,
αναλυτικές πληροφορίες, ενός σεξουαλικού προβλήματος.
στη στύση και η γυναίκα
άλλες γυναίκες αντιδρούν με
ενώ μια μεγάλη δόση,
Η αντίληψη ότι
που δεν είχε ποτέ εμπειρία πόνο στο υλικό απ' το οποίο
ενώ ένας ειδικός θα
παρόλο που κρατά σε υψηλό
το αλκοόλ ανεβάζει την
οργασμού είναι δυο χαρακτηριστικά
μπορέσει να βοηθήσει τη
επίπεδο τον ερεθισμό,
είναι κατασκευασμένο το
παραδείγματα.
εμποδίζει τη στύση, την
προφυλακτικόή το διάφραγμα γυναίκα να μη νιώθει ντροπή, αξία του σεξ πηγάζει απθ
ενοχή, φόβο, να είναι
πολιτισμικούς μύθους και
ή στις υπερβολικάσυχνές
εκσπερμάτοιση ή τον οργασμό.
ΑΥΣΠΑΡΕΥΝΙΑ
τη διαφήμιση. Στην πραγ¬
κολπικέςπλύσεις.
περισσότερο χαλαρή, να
Είναι η επώδυνη συνουσία.
ΟΡΓΑΣΜΙΚΗ
Σπανιότερη στους άντρες, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
όπου ο πόνος είναι αποτέλεσμαΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
της υπεραιμίαςτου προστάτη,
Οι αιτίες της διαταραχής
της σπερματοδόχου
του οργασμού είναι κυρίως
κύστης ή του εκσπερματικού ψυχολογικές και σε μικρότερο
πόρου ή μπορεί να προέλθει
ποσοστό οργανική
από φλεγμονή. Στις γυναίκες π.χ. ενδοκρινικές διαταραχές,
συχνά έχει την αιτία της στην
βλάβες που μειώνουν
ένταση, στο άγχος για τη τον τόνο των μυών του
σεξουαλική επαφή, στην
περινέου, νοσήματα που
κακή συμπεριφορά ή την καταστρέφουν τα νεύρα ή
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3,42- 5,53λεπτά,δηλαδή
περίπουτο μισόή καιλιγότερο
από την επιθυμητή
για την ικανοποίηση των
ερωτικώνσυντρόφων.Τα
δεδομένααλλάζουνθεαματικά
με τη λήψη βαρδεναφίλης,
καθώςτα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι
άντρεςστουςοποίουςχορηγήθηκε
πέτυχαν διάρκεια
μεταξύ10και 12,8λεπτών.
Τα αποτελέσματαπρόσφατης
έρευνας θεραπευτών
σεξουαλικής υγείας
έδειξαν ότι ο επιθυμητός
χρόνος για την ερωτική
συνεύρεσηκυμαίνεταιαπό
ΣΤΥΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ7-13λεπτά.
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΜΕ Ανη καλήστύσηαποτελεί
ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
το κλειδίγια την επίτευξη
ερωτικήςεπαφής,αναμφισβήτητα
Μεγάλα ονόματα που
η διάρκειαείναιη
ασχολούνταιμε τη σεξουαλική
υγεία,γυναικολόγοι, πύλη για την ικανοποίηση
του ζευγαριού,τη στιγμή
ψυχολόγοι, καθηγητές
ουρολογίας, θέλοντας να πουυπάρχειπλέονδιαθέσιμη
θεραπεία που θα προσφέρει
δώσουν λύσεις, μελετούν
πραγματικήβοήθεια
τις επιπτώσειςτηςστυτικής
στους άντρες και τις
δυσλειτουργίας
στηνψυχολογία
του άντρα και στη συντρόφουςτους,καταλήγει
η ψυχοσεξουαλική
σχέση του ζευγαριού,και
όπωςτονίστηκεπρόσφατα θεραπεύτρια Ρουθ Γουαστχάιμερ.
στο Ετήσιο Συνέδριο στη
Σουηδία,μέχρισήμερα,η
θεραπείαμε τα διαθέσιμα
Στείλτε τα γράμματασας
σκευάσματα για τους
στη διεύθυνση:
άντρεςμε στυτικήδυσλειτουργία
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου92,
επιτυγχάνειδιάρκεια Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25,
με την ένδειξη: «Υγεία»
που κυμαίνεται από
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