اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﭙﺮم
ـﺪاد
ـﭙﺮم وﺗﻌـ
ـﺮﻋﺖ اﺳـ
ـﺶ ﺳـ
اﻓﺰاﯾـ
اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان
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راﻫﻬـﺎی اﻓﺰاﯾـﺶ ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﭙﺮم و ﺗﻘـﻮﯾﺖ
آن:
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭘﺴﺖ:

 .1اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ:
 .2اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
 .3اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
 .4اﻓﺰاﯾـﺶ اﺳـﭙﺮم ﺑـﺎ ورزش و ﺑﻬﺒـﻮد ﺷﯿـﻮه
زﻧﺪﮔﯽ.
⬅ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ آورده ﻣﯿﺸﻮد.
از ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻣﻮز و ﺧﺮﻣﺎ
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

⬅ﻫﻨﺪواﻧﻪ:
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪواﻧﻪ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎروری ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﯿﻮه آﺑﺪار ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﻮدن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ؛ﻧﻘﺶ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ
دارد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ در ﻫﻨﺪواﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷــــﺪ؟لیکوپن یک شبه ویتامین موجود در هندوانه هست.که سبب رنگ
قرمز هندوانه نیز میشود.همان ماده ارزشمند موجود در هندوانه
میباشد.
ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی ﻫﺴﺖ.ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.

⬅ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ:
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ دارد.و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺮﺷﺎر از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ cﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ وﯾﮋه اﯾﯽ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!ﭼﻮن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ رب آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎم ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ دارد.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺮص ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﻨﺘﺮی و وﯾﺘﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده اﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ـﺮﻋﺖ
ـﺶ ﺳـ
اﻓﺰاﯾـ
اﺳﭙﺮم و ﺗﻌﺪاد
اﺳـــﭙﺮم ﺑـــﺎ
ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ
ﻗﺮص اوﻟﺘﺮاﻟﯿﮑﻮﭘﻦ
⬅وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cو ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم و ﻗﺪرت ﺑﺎروی ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﺑﺪن
دﻓﻊ ﻣﯿﺸﻮد و دارای ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺖ:ﭘﺮﺗﻘﺎل،اﻧﻮاع
ﻓﻠﻔﻞ،ﮔﯿﻮی،ﻟﯿﻤﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﺮش،آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
⬅زﯾﻨﮏZINCﯾﺎ روی :اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮک
و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻢ ﻫﺴﺖ.اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ
در ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎروری
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
⬅ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان دارد.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺑﻄﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺰ
دارد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ :
⬅ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ :
ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻄﺎری
و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﻮاص آن ﮐﻤﯽ اﻏﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ آن را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن را
ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

⬅ژل روﯾﺎل :
ﻫﻤﺎن ﻏﺬای زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ.و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ را دارد.و ﻗﺪرت آن
از ﻋﺴﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را دارﺳﺖ.و از
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
⬅ورزش و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ:
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻬﺮی آدﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.و ﻣﺜﻞ روﺑﺎت
ﮐﻪ روﺣﯽ ﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻻﯾﻒ اﺳﺘﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.اﻧﺠﺎم ورزﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎ و دوﯾﺪن و ﺑﻬﺒﻮد دادن روﺣﯿﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ….

⬅از ﭼﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ
آﻗﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰارﻧﺪ.اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ زﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ:
ﻗﺮص ول ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺸﻦ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﭙﺮم و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎرداری

