
اگر امروز رژیم غذاییتان را بھ طرز صحیحی تنظیم کنید مطمئن باشید کھ بھترین
رابطھ جنسی را خواھید داشت و ھر روز بھتر و بھتر می شوید. با کمک گرفتن از

 تا از بھترین غذاھایی کھ در داشتن روابط10متخصصین تغذیھ و مطالعات اخیر، 
جنسی بھتر در ھر سن و در ھر مرحلھ از زندگی بھ شما کمک می کند را معرفی می

کنیم.

رازھاي جنسي و” بھ گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز بھ نقل از كتاب 
بھ قلم یاسین قاسمي ،  الیزابت وارد یک متخصص تغذیھ می گوید: اگر” زناشویي 

مشکالتی در خونرسانی بدنتان دارید، اگر دچار مشکلی می شوید کھ مانع تولید اسپرم
ھای باالیی می شود با چند تغییر ساده در رژیمتان می توانید این شرایط را تسکین

دھید.

تخم مرغ

فایده: با خوردن تخم مرغ تحریک پذیری پسرھا کمتر می شود. برای اینکھ اعصابتان
را آرام کنید، با یک بشقاب تخم مرغ در صبح سعی کنید ھمھ چیز را آسان بگیرید.

املت، آب پز، یا تخم مرغ جوشیده یک منبع خوب ویتامین ب می باشند و ھمچنین یک
ماده غذایی کلیدی و اصلی برای داشتن رابطھ جنسی پرھیجان و عاری از استرس می

باشد.

دکتر یاول الچنس رئیس انستیتو تغذیھ دانشگاه روتجرز می گوید: ھر زمانی کھ احساس
 اضطراب و استرس کردید ویتامین ب اولین چیزی است کھ در بدنتان بھ اتمام رسیده و
 بھ آن نیاز دارد. ویتامین ب شما را از استرس دور می کند، بھ شما کمک می کند تا در

 ھنگام رابطھ جنسی آرام باشید و احساس خشم و عصبانیت را کاھش داده و
درجلوگیری از انزال زودرس کمک می کند.

کرفس

فایده: کرفس خوراکی چسبناکی است کھ مزه ای شبیھ آب دارد اما می تواند رابطھ
جنسی شما را بھبود بخشد.
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ھر ساقھ کرفس حاوی اندرواستنون و اندرواستنول می باشد. این دو، دو ماده شیمیایی
ھستند کھ بھ شما در جلب کردن نظر خانم ھا کمک می کند. وقتی شما یک ساقھ کرفس
را می جوید شما اندرواستنون و بوی اندرواستنول را درون دھانتان آزاد می کنید .سپس

 آنھا از پشت حلق شما بھ سمت بینیتان بھ گردش در می آیند.فرمون(ماده شیمیایی
بودار) تحریک ھای بدنتان را باال می برد و باعث می شود تا سیگنالھای خوش بو کننده
 را بھ بدنتان بفرستد. دفعھ بعد حتما کرفس را امتحان کنید.دکتر ھیرش معتقد است کھ
فرمون ھا فورا تاثیر می گیرد پس باید بھ خانمھایی کھ پیرامونتان ھستند توجھ کنید کھ

بی درنگ جذب شما می شوند.

آیا تا بھ حال کرفس را از غذایتان حذف کرده اید؟

کرفس یک غذای کم کالری، با فیبر باال است پس می توانید ھر آنچھ کھ می خواھید از
آن بخورید. پشیمان نمی شوید.

بستنی وانیلی

فایده: می توانید تا جایی کھ می شود از آن بخورید. بستنی دارای سطح باالیی از کلسیم
و فسفر است،کلسیم و فسفر دو ماده ای ھستند کھ انرژی ماھیچھ ھایتان را تامین می کند

 و تمایالت جنسی شما را باال می برد.

معتقد است کھ کلسیم” محرکھای جنسی خود را افزایش دھید“سارا بروور مولف کتاب 
 میلی گرم در یک کاسھ) لذت جنسیتان را تقویت می کند زیرا ماھیچھ ھایی کھ(200

کنترل کننده انزال است برای گرفتگی و انقباض بھ کلسیم احتیاج دارد. فقط بستنی از
نوع وانیلی آن را انتخاب کنید. یک مطالعھ کھ بر روی درمانھای چشایی و بویایی در
شیکاگو و موسسھ تحقیقات علمی انجام شد نشان داد کھ زمانی کھ مردھا بوی وانیل را
استشمام می کنند، آنھا را درحالت ریلکس قرار می دھد و باعث کاھش اضطراب و

بروز احساساتشان می شود.

آجیل
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مصرف سیگار، آلودگی ھوا و آلودگیھای دیگر در ھوا می توانند باعث تخریب اسپرم
آقایان شود و دی ان ای داخل سلول ھایتان را دگرگون کرده و خطر تولید مثل را

افزایش دھد.برای جنگیدن با این آالینده ھا چھ باید کرد؟ از آجیل استفاده کنید.آجیل ھای
برزیلی یک منبع غنی از سلنیوم ھستند. سلنیوم ویتامینی است کھ بھ سالم نگھ داشتن

اسپرم ھا کمک می کند و ھمچنین بھ شناور شدن آالینده ھا کمک می کند.وقتی محققان
در ایالت کینگدم متوجھ مشکالت باروری مردان شدند، جذب سلنیوم آنھا را افزایش
دادند، در نتیجھ سلولھایشان بھ شدت بارور شدند و ھمچنین سلولھای بادوام تری بھ

دست آوردند. کیت آیوب سخنگوی موسسھ رژیم آمریکا می گوید: آجیل ھمچنین یک
منبع غنی از ویتامین ای است، یک آنتی اکسیدانی کھ از سلولھای اسپرم در مقابل آسیب

 ھای رادیکال آزد محافظت می کند.

جگر

فایده: تعداد اسپرم ھا را افزایش می دھد. مقدار کمی از جگر منبع سرشاری از ویتامین
آ است کھ برای افزایش قدرت باروری مفید می باشد. مطالعات نشان می دھند کھ

مردانی کھ روزانھ بھ مقدار فراوانی ویتامین آ مصرف می کنند تعداد اسپرم ھایشان
باالتر و روابط جنسی بھتری نسبت بھ کسانی کھ ویتامین آ مصرف نمی کنند دارند.

زمانی کھ ویتامین آ بدن کم می شود تولید اسپرم ھم بھ طور چشمگیری کاھش می یابد.
جگر نیز یک منبع غنی از روی است.

ھلو

پرتقال یک منبع عالی ویتامین ث است اما ھلوی یخ زده انتخاب بھتری است. اگر شما
بھ دنبال این ھستید کھ کاستی ھای بدنتان را جبران کنید این بسیار حائز اھمیت

است.یک متخصص تغذیھ در فیالدلفیا می گوید: مردانی کھ بھ مقدار کافی ویتامین ث
دریافت نمی کنند اسپرم ھایی با کیفیت پایین تولید می کنند.

 میلیگرم ویتامین ث بھ200محققان دانشگاه تگزاس دریافتند کھ مردانی کھ حداقل 
صورت روزانھ مصرف می کنند اسپرم ھای بیشتری تولید می کنند تا افرادی  کھ

ویتامین ث کمتری مصرف می کنند.رئیس مرکز طب باروری مردان معتقد است کھ
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ویتامین ث ھمچنین از انبوه شدن اسپرم ھا جلوگیری می کند.یک بستھ تکھ ھای ھلوی
یخ زده فریز شده ویتامین ث بیشتری نسبت بھ ھلوی تازه دارد.آنھا را بھ شیر و غالت
صبحانھ تان اضافھ کنید.یک فنجان میوه دو برابر بیشتر از نیاز روزانھ تان ویتامین ث

دارد.

بلوبری

فایده: باعث نعوظ می شود.
ویاگرا را فراموش کنید.کپسولھای آبی طبیعی کھ برای توان جنسی مفید است ممکن

است بیشترین کار را برای شما انجام دھد.

پروفسور علم تغذیھ در دانشگاه مین می گوید: بلوبری یکی از بھترین غذاھای
مخصوص مردان مسن دارای مشکل نعوظ است. آنھا بھ شکل فیبرھای حالل ذخیره

شده و قبل از اینکھ کلسترول منقطع و شکستھ شود یا جذب شده و در طول دیواره سرخ
 رگھا تھ نشین شود بھ وارد شدن کلسترول اضافی بھ دستگاه گوارش کمک می کند تا

سریعتر دفع شود.

ھمچنین غنی از موادیست کھ بھ استراحت مجرای خونتان کمک می کند و گردش خون
را بھبود می بخشد. مزایای کلسترول پایین و جریان خون چیست؟ ھرچھ سن مردان باال

 می رود و جریان خونشان بیشتر شود نعوظ بیشتری ھم خواھند داشت.

پروفسور علم تغذیھ دانشگاه برای داشتن توان جنسی باالتر و عملکرد بھتر خوردن
 بار در ھفتھ توصیھ می کند.4 یا 3بلوبری را بھ مقدار 

صبحانھ دارای غالت

آیا برای داشتن رابطھ جنسی بی حوصلھ و خستھ ھستید؟ صبحانھ تان را چک کنید و
مطمئن شوید کھ موادی را می خورید کھ دارای تیامین و ریبوفالوین باشد. ھر دو این
ویتامین ھا بھ شما کمک می کند تا انرژیتان را بھ طور موثر بھ کار بگیرید بنابراین با
خوردن این ویتامین ھا در ھنگام تماشای تلویزیون از خوابیدن امتناع می کنید.این دو
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ویتامین ھمچنین برای سیستم عصبی بسیار اساسی و حیاتی است تا بھ طور مناسب عمل
 کند.عملکرد بھتر اعصاب بھ معنی تحریک و لذت بیشتر ھنگام روابط جنسی است. ھر

 چقدر سنتان باال می رود، بدنتان برای جذب ویتامین ھا کھ بھ نحوه عملکرد سیستم
عصبیتان کمک می کند زمان زیادتری الزم دارد. بنابراین الزم است کھ شما نیرو و

انرژیتان را افزایش دھید. نان ھا و غالت منبع خوبی از نیاسین ھستند، نیاسین ویتامیني
 کھ برای ترشح ھیستامین ضروری است و یک ماده شیمیایی است کھ بدنتان برای رھا

کردن لذت جنسی بھ آن نیاز دارد.

گوشت کبابی

زمانی کھ شما بھ مدت یک یا دو دھھ با شخصی بھ سر می برید کم کم جذابیت ھا
کاھش می یابد.روش ساده ای کھ روابط جنسی را بھبود می بخشد چیست؟ گوشت کبابی

 و مقداری گوشت راستھ گوسفند بخورید.پروتئین موجود در گوشت سطح دوپامین و
نور آدرنالین را باال می برد. دوپامین و نور آدرنالین دو ماده شیمیایی در مغز ھستند کھ

 حساسیت حین روابط جنسی را باال می برد.استیک ھمچنین از روی سرشار است،
روی یک ماده معدنی است کھ تمایالت جنسی را با کاھش تولید ھورمونی بھ نام

پروالکتین باال می برد و با تحریک مداخلھ می کند و بھتر از ھمھ خوردن گوشت قرمز
 است کھ بھ باال بردن تستوسترون (ھورمون جنسی مردانھ) کمک میکند درحالی کھ

تولید ھورمون جنسی متصل بھ گلوبولین را محدود می کند. یک ماده ای کھ از گردش
خون آلت تناسلی جلوگیری کرده و توان جنسی مردانھ را کاھش می دھد.

شکالت

فایده: مصرف طوالنی مدت آن شما را بھ یک شخص حساس تبدیل می کند. بعد از
خوردن استیک عصرھا را با خوردن شکالت قھوه ای سپری کنید.کاکائوی موجود در
شکالت شامل متیلکسانتین است، متیلکسانتین یک ماده محرکی است کھ حساسیت بدن
را باال میبرد. شکالت ھمچنین شامل فنیلتیالمین است، یک ماده شیمیایی کھ بھ مقدار

باالیی تحریک کننده است. وارد می گوید: برای بسیاری از افراد احساس شبیھ شور و
ھیجان داشتن ھنگام تجربھ اولین عشقشان است.
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میل جنسی یک موھبت الھی است کھ مانند دیگر نعمت ھا و غرایز طبیعی، ھمچون
نیازمند توجھ و رعایت بھداشت مربوطھ جھت استفاده… خواب،گرسنگی، تشنگی و 

صحیح و نیز در صورت ھر گونھ مشکل و بیماری نیاز بھ درمان دارد. ما بھ شما
توصیھ میکنیم کھ ھمواره در خصوص مشکالت خود با پزشک مشورت نموده و ھرگز

 و یا استانداردھای وزاتFDA اقدام بھ مصرف داروھایی کھ مورد تائید سازمان 
بھداشت درمان و آموزش پزشکی نیست اعتماد نکنید و اگر حتی دارویی برای شما از

خارج از ایران ارسال گردید حتما با پزشک خود قبل از مصرف مشورت نمایید
.امروزه بازار عرضھ و فروش داروھا و مواد خوراکی و ھمچنین کاالھایی کھ بھ باال
رفتن میل جنسی کمک میکند بسیار داغ میباشد کھ علی رغم تبلیغات گسترده ای کھ ھر
یک از تولید کنندگان این فرآورده ھا جھت اعتبار بخشی محصول خود دارند لیکن تا بھ
 امروز تاثیر قطعی ھیچ یک از آنھا بھ تایید مراکز درمانی ذیصالح نرسیده است در

ذیل ما بھ معرفی چند نمونھ افزاینده ھای میل جنسی می پردازیم.

ھشت ماده غذایی کھ میل جنسی شما را باال میبرد :

سیب
خوردن سیب در طول روز با از بین بردن بوی بد دھان شما باعث میشود کھ شریک

زندگیتان بیشتر بھ شما نزدیک شود عالوه براین کلسترول شما را پایین می آورد.
مارچوبھ

این گیاه خوشمزه سرشار از ویتامین ھایی است کھ نقش کلیدی در ساخت ھورمونھا
دارند.
موز

این میوه شامل آنزیمی برای تقویت میل جنسی در مردان است عالوه بر این درد
مفاصل را نیز کاھش میدھد.

کرفس
این گیاه باعث آزاد شدن ھورمونی در عرق و بوی بدن مردان میشود کھ زنان را بھ

خود جذب میکند .
انجیر

این میوه دلپذیر بھ دلیل برخورداری از مقادیر باالی اسیدھای آمینھ میل جنسی شما را
شعلھ ور میکند.
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سیر
بوی بد سیر را میتوانید با خوردن سیب از بین ببرید اما ھرگز از خوردن آن صرف
نظر نکنید چرا کھ سیر با افزایش جریان خون در اندامھای جنسی موجب تقویت قوای

جنسی شما میشود.
صدف

حاوی روی بسیار باال برای تولید تستوسترون در مردان است . یامز وحشی این گیاه
باعث افزایش حساسیت آلت تناسلی میشود.
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