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Có rất nhiều loại thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày được người xưa khám phá và khoa học
ngày nay thừa nhận như là những "viagra tự nhiên" có khả năng sản sinh ra các hormone gây
hưng phấn, giúp con người tự tin hơn ở chốn khuê phòng.        

 Sách xưa chép lại...

Thần Vệ Nữ được nuôi dưỡng bằng những món ăn dân dã như ốc sên, thịt gà rừng và món nộm
rau diếp trộn cần tây. Sôcôla được người Tây Ban Nha tìm ra từ thế kỷ XV hiện vẫn được dùng
như một trong những thứ "thuốc bổ thận tráng dương" hiệu nghiệm nhất. Người Á Đông lại trọng
vọng nhân sâm. 

Dân châu Âu quen dùng rượu nho để sẵn sàng cho một đêm cuồng nhiệt. Cuốn "Nghệ thuật
yêu" của người Ả Rập cũng khuyên các chú rể dùng trứng tươi và hành củ trước đêm tân hôn.
Nhiều vị tướng lĩnh có tài "xông pha" rất chuộng món bia đen đánh với trứng gà. Dân La Mã
xưa đánh giá rất cao thịt cá nhám và cá mập. Hóa ra thủy sản giàu chất phốt pho, rất cần cho
sự điều hòa tuyến hormone trong những tuần trăng mật.

"Viagra" thiên nhiên

Mời các bạn vào bếp để cùng chúng tôi khám phá một số loại rau quả, thực phẩm vừa giúp
ngon miệng, vừa có tác dụng tăng cường hưng phấn đam mê.

Trái cây
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Rất nhiều loại trái cây có tác dụng khơi dậy ham muốn.

Chuối: Men bromelain trong chuối có tác dụng tăng cường nhu cầu ân ái ở nam giới.

Bơ: Kali, vitamin C, B9, vitamin E, omega 3 trong bơ có sức mạnh của cả một "chiến hạm".

Hạnh nhân: Là nguồn cung cấp axit béo, nhân tố cần thiết để sản sinh hormone đều đặn cho
nam giới. Loại quả này còn có hương vị gây hưng phấn cho phái nữ.

Lựu: Chất phytoestrogen có trong loại quả tưởng chừng chỉ để "ăn chơi ăn bời" này khiến bạn
hưng phấn suốt cả ngày.

Rau quả

Bông actisô: Nhờ nguồn khoáng chất dồi dào: Kali, phốt pho, natri, vitamin A, actisô giúp kích
hoạt các giác quan và kéo dài sức bền cho phái nam.

Măng tây: Là loại thực phẩm chứa nhiều kali, phốt pho, magiê, sắt, canxi, vitamin C và B, giúp
sinh lực sung mãn. Ngoài ra, măng tây còn chứa chất steroid có khả năng kích thích hormone,
tạo nên sức hấp dẫn cho cả hai phái.

Cà chua: Cũng được biết đến với khả năng làm tăng hưng phấn.

Nấm củ: Có chất fungin, giúp tăng lưu lượng máu tới cơ quan sinh dục.

Lạc: Có chứa hoạt chất kích thích các đầu dây thần kinh ở bộ phận sinh dục nam.

Cà rốt: Caroten có trong cà rốt giúp khơi nguồn cảm hứng dâng cao.

Rau gia vị

Tỏi: Chứa nhiều allicin, giúp thúc đẩy lưu thông máu tới cơ quan sinh dục, được mệnh danh là
"thần dược tình yêu".

Gừng: Giúp máu lưu thông nhanh chóng tới các cơ quan nhạy cảm của cả hai phái.

Hành tây: Giàu kali, selen và vitamin C, hành tây cũng được biết đến như một loại "thuốc kích
thích tự nhiên", với điều kiện bạn phải ăn sống.

Cần tây: Chứa androterone, một loại hormone có trong tuyến mồ hôi của phái mạnh, giúp tăng
cường hưng phấn ở phái yếu.

Quế: Người phương Tây thường cho bột quế vào đồ uống vì tác dụng tuyệt vời của nó.
  nguồn: TTT
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