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Szerelem, párkapcsolat, erotika

melyik kedvelt citrusféle, legtöbbször a narancs. A szegénység ellenszere volt. Virágából a mai napig
közkedvelt illat ugyan nyugtatólag hat a szervezetre, elõszeretettel készítenek illóolajokat, amely legjobmégis felkorbácsolja a vágyat akár illóolaj, akár ban a fürdõvízben fejti ki hatását.
gyertya formájában.
Orchidea
Az ókori rómaiak és görögök az orchidea gyökerébõl nyert italról azt tartották, hogy a legistenibb
Eper
vágykeltõ. Ugyanakkor illat formájában is testiségre
A C-vitamin kiváló ajzószer, így értelemszerûen csábít, használhatod tehát erotikus masszázsolajnak
az eper is serkenti a vágyat. Ráadsul piros színe a vagy akár fürdõvízbe csepegtetve, illatosítónak.
szenvedélyt idézi, így elengedhetetlen kelléke a valentin napi kényeztetésnek.
Vanília
Az orgazmus elérésében segítséget jelenthet a
Gyömbér
Kezdetben az aztékok és a franaciák a csokoládé maszturbáció. Ebben nincs semmi kivetnivaló, hiA kínaiak már közel 3000 éve használják a gyöm- ízesítésére használták, de mára már az egyik legkedbért, mint afrodiziákumot. A növény gyökerében lé- veltebb fûszer, illetve illat. Aromája buja vágyakat szen segítségével mindenki megismerheti saját tesvõ anyagok elõsegítik a vér nemi szervekbe való ébreszt, akár illó-, masszázsolaj vagy gyertya formá- tét és annak reakcióját.
A maszturbációt, mint módszert, a szexuális zaáramlását, így biztosan forró éjszakára számíthatsz. jában használod.
varok gyógykezelésében is alkalmazzák. A saját test
simogatása segít az erogén zónák felfedezésében és
Gránátalma
Jázmin
az orgazmushoz vezetõ út megismerésében. MinA gránátlama színének és formájának hála a terA jázmin magja ugyan mérgezõ, a belõle kinyert
mékenység és a szerelem gyümölcse. A piros mag- esszencia csodás vágykeltõ hatással bír, ugyanis ser- denkit másképp lehet felizgatni, és orgazmushoz sevak tele vannak antioxidánsokkal, így serkentik a kenti a hormonok mûködését és a libidóra is jótéko- gíteni. A saját test simogatása során szerzett tapasztalatot át lehet vinni a közös szexbe. Minél gazdavérkeringést még az intim zónkában is.
nyan hat.
gabb a saját testtel kapcsolatos tapasztalat, annál
könnyebb és örömtelibb lehet a partnerrel folytatott
Zeller
Fahéj
szexuális játék.
Az E-vitamint tartalmazó zöldségek - köztük elsõA fahéj az egyik leghatásosabb serkentõszer, ameTudni kell azt is, hogy fõleg a nõk örömérzése fosorban a zeller - és gyümölcsök növelik a szexuális- lyet az indiánok úgy használtak, hogy összetörték,
étvágyat. Használd a valentin napi vacsi fûszerezésé- majd a nemi szervükre kenték a sokszoros gyönyör kozható tapintással, simogatással, kézzel történõ ingerléssel. A simogatás kezdetben legyen finoman
nél, ha felejthetetlen együttlétre vágysz.
érdekében. Nem muszáj ehhez a praktikához folya- gyengéd, érzéki. A szexuális játék késõbbi szakában
modnod, illóolajaként vagy simán a fûszert csokorba lehet erõteljesebb is.
Csokoládé
kötve is ugyanolyan jól használható.
A csikló ingerlése
Az étcsokoládé élénkítõ és vérnyomásemelõ hatáA
csiklóban
található
a legtöbb olyan idegvégzõsát már a híres csábító, Casanova is tudta. Azóta a kuRózsa
dés, ami a szexuális izgalmat fokozza. A nõk legnatatók is bebizonyították, hogy a koffeint és teobroNem véletlen a sikerfilmek rózsasziromokkal bemint tartalmazó édesség a szerelemhez hasonló érzé- szórt ágyjelenete hiszen azon túl, hogy szépen mutat, gyobb része a csikló (klitorisz) közvetlen simogatáseket vált ki a központi idegrendszerben.
a rózsa illata kifejezetten fokozza az érzéki örömök- sával, dörzsölésével vagy nyelvvel történõ ingerlésével jut legkönnyebLazac
ben orgazmushoz. A
A tengergyücsiklóról tehát soha
mölcsei - köztük
nem szabad megfeleda lazac - legendás
kezni! Közösülés alkalafrodiziákumok,
mával a csikló közvemivel rengeteg
tett ingerlése is növeli a
fehérjét, A-, B- és
nemi izgalmat. IlyenD-vitamint tartalkor a csikló kívülrõl, a
maznak.
nemi szervek összedörVörösbor
zsölése révén kap inA vörösbor egy
gerlést, másrészt belülúgynevezett resrõl, a hüvelyben mozgó
veratrol nevezetû
antioxidánst tarhímvesszõ által. A
talmaz, amely secsiklót érõ inger erõsségíti a véráramlást
ge természetesen a testés a keringést is,
helyzettõl is függ. A
így jótékonyan
különbözõ testhelyzehat a szexuális
tek kipróbálása segíti a
életedre. Persze
szexuális válaszkészcsak mértékkel
ség megismerését és
fogyaszd!
változatosabbá teszi a
Osztriga
párkapcsolatot.
A cinkhiány a
Az izmok ereje
nõknél és a férA hüvelyt körülölelõ
fiaknál is a nemi
medencefenék izomzavágy csökkenését
tában nagyon sok idegeredményezi. Ha
végzõdés van. Ha a nõ
azonban vérperképes a közösülés közzselõ éjszakára
ben ezen izmok összevágysz, készíts
húzására, akkor a hüosztrigát, amelynek cinktartalma rendkívül magas.
et. A virág esszenciájában olyan anyag található, vely szûkebb, a hímvesszõre gyakorolt izgató hatás
Chili
amely lassítja a boldogsághormonok lemobomlását, erõteljesebb lesz. Ezáltal fokozódik az idegvégzõdéA tûzvörös zöldség színe már önmagában a szen- ezáltal az örömérzet tovább tart, sõt fokozódik.
sek izgalma, és az orgazmus élménye intenzívebb
vedélyre utal, de megtalálható benne az úgynevezett
Ánizs
lesz. A hüvelybemenetet körülvevõ izmok az ún.
kapszaicin, amely felgyorsítja a véráramlást és az
Az ánizs magokat különbözõ szerelmi ételek, ita- Kegel-féle gyakorlatokkal erõsíthetõk (intim torna).
idegvégzõdéseket is érzékenyebbé teszi.
lok fûszerezéséhez használják, míg a magjából nyert
Stop és start technika
olajat fõként a gyógyászatban kedvelik, de önmagáFigura - IllusztrációHa a férfi nemi izgalma közeFüge
ban az ánizs illata is növeli a nemi vágyat.
ledik ahhoz a ponthoz, amely már alig uralható, akMár az ókori görögök is elõszeretettel használták a
Grépfrút
kor a szexuális ingerlést célszerû rövid idõre megfügét, hogy a vágyakat az egekig fokozzák. De a gyüMint minden citrusféle a grépfrút is kiváló afrodi- szakítani, majd újra folytatni, ha az izgalom mértémölcs nem csak a a vágykeltésben, hanem a szépsé- ziákum, a bioflavonoidok élettani hatását számos ku- ke csökkent. Így fokozható az öröm mértéke, és kelgiparban is kitüntetett szerepben tetszeleg, hiszen se- tatás bizonyítja. A gyümölcsbõl nyert cseppek javít- lõ gyakorlással a férfi jobban képes saját nemi izgalgíti a bõr tisztulását, ráadásul pszoralensz tartalmá- ják a vérkeringést, ezáltal fokozzák a nemi vágyat is. mát is szabályozni, megnyújtani az örömszerzõ
nak hála a gyorsabb barnulást is elõsegíti.
Verbéna
együttlétet.
Narancs
A vasfût, vagy ismertebb elnevezésén verbénát
Forrás: szenvedely-erotika-sex.com
Sok parfüm összetevõje között megtalálható vala- már az ókorban gyógyászati célból használták, a vér-

Természetes
vágyfokozók

Fejleszthetõ a
kézügyesség

