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IMPOTENCJA

Impotencja (niemoc płciowa) to zaburzenia lub brak erekcji albo wytrysku. Problemy te
występują pomimo odczuwania podniecenia. 

RODZAJE IMPOTENCJI

Wyróżniamy dwa główne rodzaje impotencji: 
• erektywna – polega ona na zaburzeniach erekcji,
• orgastyczna – tu chory ma problem z osiągnięciem orgazmu i/lub wytrysku.

Do problemów zdrowotnych, które mogą powodować impotencję należą:
• choroby układu krążenia,
• problemy neurogenne (np. uraz kręgosłupa),
• problemy hormonalne (np. spadek poziomu testosteronu).

ZAPALENIE PROSTATY

Stan zapalny prostaty to infekcja bakteryjna gruczołu krokowego. Może być ona 
wynikiem nieleczonego lub niedoleczonego zapalenia pęcherza moczowego. 

MENOPAUZA I DOLEGLIWOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Menopauza, czyli inaczej przekwitanie lub klimakterium to zatrzymanie miesiączki 
spowodowane zanikiem czynności gonad. W stanie tym przestają być również 
produkowane niektóre hormony (hormony płciowe), jak estrogeny i progesteron. Jest to 
proces naturalny, ale nieraz przynosi różne dolegliwości, które należy leczyć. 
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ZABURZENIA MIESIĄCZKOWANIA, PMS

Niekiedy kobiety podczas okresu lub niedługo przed jego wystąpieniem doznają 
następujących objawów:

• bóle krzyża,
• nudności,
• bóle głowy,
• bezsenność,
• bóle podbrzusza,
• wahania nastroju,
• puchnięcie.

NIEDOBÓR WYDZIELANIA MLEKA U KOBIET 
KARMIĄCYCH

Młode matki mają niekiedy zbyt mało pokarmu, aby karmić dzieci piersią. Czasem 
problem ten jest  spowodowany stresem – wtedy pomogą techniki relaksu. Niekiedy 
przyczyną bywa stan zapalny w obrębie gruczołów sutkowych – wówczas należy go 
leczyć. 

ZAPALENIE SUTKA

Terminem „zapalenie sutka” oznacza się zapalenie gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej. 

OBJAWY

Objawami zapalenia sutka są jego bolesność, zaczerwienienie i obrzęk. Z sutka może się sączyć płyn 
lub ropa.

UPŁAWY

Upławy to zwiększony i samoistny wpływ wydzieliny z pochwy. Towarzyszyć tej 
chorobie może swędzenie. W przypadku pojawienia się w wydzielinie krwi należy 
skonsultować się z ginekologiem, gdyż istnieje możliwość zachodzenia procesu 
nowotworowego w ciele.

PRZYCZYNY

Upławy mogą wywoływać następujące czynniki:
• zakażenie bakteryjne,
• nadżerka,
• stan zapalny pochwy,
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• polipy,
• zakażenie rzęsistkiem,
• osłabienie,
• cukrzyca,
• infekcja grzybicza,
• nowotwory.

RZĘSISTKOWNICA

Rzęsistkownica to zakażenie rzęsistkiem pochwowym.

Objawami rzęsistkownicy są:
• stan zapalny błony śluzowej i jej uszkodzenie,
• upławy,
• świąd.

W kursie „Choroby i ich naturalne leczenie” dowiesz się, jakie objawy i przyczyny mają różne choroby
oraz jak je leczyć za pomocą metod takich, jak ziołolecznictwo, fizjoterapia, medycyna chińska,

odpowiednie odżywianie, medycyna ludowa, aromaterapia, koloroterapia, bioterapia i wiele innych.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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