 ۱۰ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آن از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اراﺋﻪ داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﺮه اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاد و اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﻧﺪارد و در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ،
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای و ﺧﺎص ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روانﮔﺮدان ازﺟﻤﻠﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻤﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ و
ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
آنﻫﺎ دارای ﻋﻮارض ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ  10ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه

ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﭘﯽ ﺑﺮده و از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻢﻣﺮغ در اﺻﻞ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ در زرده آن ﻗﺮار دارد .زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺳﺮﺷﺎر از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه  ،Bازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  B6و  B5اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺪن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺪن ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﺳﺘﺮس و اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه و اﻓﺮاد
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪه ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم آن ،ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮری دارد .اﯾﻦ ﺷﮑﻼت ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺌﻮﺑﺮوﻣﯿﻦ
)ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Theobromineاﺳﺖ .ﺗﺌﻮﺑﺮوﻣﯿﻦ درواﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻮری ﯾﮏ ﺣﺲ ﻧﺸﺎط در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دارد .ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻼت را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻮری و ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ،ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ

ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﻨﯿﻞ اﺗﯿﻼﻣﯿﻦ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Phenylethylamineو
آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف در ﺑﺪن ،ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﺎذب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﺣﺲ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﺘﺪال رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری آن را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺷﮑﻼت

ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﺑﺪن ﺷﻮد.

ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﯾﮏ ادوﯾﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ادوﯾﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻔﻞ
ﺗﻨﺪ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ دﻫﺎن و زﺑﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮی

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮن در اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن و
ﮔﺮدش ﺧﻮن اﺿﺎﻓﯽ در اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ آنﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ،ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت
داﺋﻤﯽ درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد و ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎزه و ﺧﺸﮏ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع اﻧﺠﯿﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎزه اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف
آن وﺟﻮد دارد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺸﮏﺷﺪه آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺸﮑﺒﺎر و آﺟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺠﯿﺮ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎزه در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏﺷﺪه آن را در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل و ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﻧﺠﯿﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ازﻟﺤﺎظ
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﯿﺮ ﺣﺎوی دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اول ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ دوم آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ اﺳﺖ

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن و

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺠﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺛﺮ
ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏراه ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺎور ﻋﻤﻮم اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی دارای ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﺮد و ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﻮدن ﻃﺒﻊ ﺑﺮﻧﺞ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی آن اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد،
ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﻃﺒﻊ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﻧﺞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺨﺖ

ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و دمﮐﺮده ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺞ و ﺻﺎف ﮐﺮدن آب آن،
ﺷﻮد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮﻧﺞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ
ً
ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﻧﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ اﻧﺎر اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎص اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺎر ﺗﺎزه را در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان در دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﺳﺎل از آب آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آب اﻧﺎر اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺎر و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
در ﺑﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻌﻮظ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻌﻮظ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎص ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺪاوم از ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب،
ث و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺪن ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻟﺬﯾﺬ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺗﻮان
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﭙﺮمﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و ﺗﺨﻤﮏﮔﺬاری
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﻮه در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﻧﺎﻗﺺ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد .ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻘﻮی ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺮدن رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮدش ﺧﻮن را در رگﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎدام ﯾﮏ ﺗﻨﻘﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻐﺰﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺰﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎﯾﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﺑﺎدام اﺳﺖ .ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎدام ﯾﮏداﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺪن آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺪن

اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﯾﮏ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی ﻓﺮاوان در اﯾﻦ داﻧﻪ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﺑﺎدام ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را از ﻣﺼﺮف ﺑﺎدام
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﮏ و ﺑﻮ دادن ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮز
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﻮز
اﺳﺖ .ﻣﻮزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮز ﺣﺎوی آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮوﻣﻠﯿﻦ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Bromelainاﺳﺖ .اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺪن را وادار ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻌﻮظ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .ﻣﻮز در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب دارد .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ را در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮز ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮادی
ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺴﻞ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آن اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺴﻞ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را از ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎ و ﯾﺎ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﺴﻞ ﻋﻼوه
ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﭙﺮم در آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﻗﻮای ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺴﻞ در رﻓﻊ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدو ،زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
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