
 



Tíz éve létezik megoldás 
a merevedési problémákra 
 

Tíz éve létezik a gyógyszer, amely temérdek hitehagyott férfinak adja vissza nap mint nap az önbecsülést. 

A szexuális teljesítőképesség hanyatlására megoldást jelentő készítmény nemcsak a párkapcsolatokon 

képes javítani, de magán az életminőségen is. Dr. Kopa Zsolt andrológust kérdeztük, mit is 

köszönhetünk pontosan a tablettának. 

CKM: Doktor Úr, hogyan foglalná össze röviden, mire képes a világon az aszpirin után a legnagyobb mennyiségben 

értékesített gyógyszer? 

Dr. K.ZS.: A 40 és 70 év közötti férfiak közel 50 százaléka küzd merevedési problémákkal. A százalékos arány a kor 

előrehaladtával egyre nő, hiszen a potenciazavarokért többnyire jelentős szervi elváltozások a felelősek. Férfierőnk 

csökkenése gyakorta rejt vagy jelez előre komoly betegségeket - szív- és érrendszeri elváltozásokat, cukorbetegséget, 

magas vérnyomást, zsíranyagcsere-zavarokat, a hormonháztartás rendellenességeit -, melyeket természetesen először fel 

kell deríteni, majd kezelni, kezeltetni szükséges. Ám míg a múltban nem volt megbízható módszer a gyakorta kísérő 

tünetként jelentkező nem kielégítő potencia helyreállítására, addig ez tíz év óta már nem mondható, hiszen egy gyógyszer, 

melyet egy mellkasi fájdalmak enyhítésére szervezett kutatás közben véletlenszerűen fedeztek fel és fejlesztettek ki, 80 

százalékos hatékonysággal megoldást jelent a problémára. A készítmény és ez a gyógyszercsoport újra harmonikussá teszi 

az érintett férfiak nemi életét, és ezáltal jótékonyan hat a pár- és egyéb emberi kapcsolatokra. 

CKM: Mit tegyen az ember, ha maga is merevedési zavarokat tapasztal? 

Dr. K.ZS.: A korspecifikusság nem feltétlen kőbe vésett alapvetés. Fiatal férfiak is küzdhetnek hasonló tünetekkel, ám az 

esetek nagy többségében van megoldás. Mint említettem, fontos a háttérbetegségek feltérképezése, hiszen ez a probléma 

következménye lehet a fent említett kórképeknek. Merevedési zavarral forduljunk szakemberhez! Ne a kétes értékű 

csodaszereket keressük a feketepiacon, gondolunk inkább arra, hogy jelentős egészségkárosodásnak vehetjük idejekorán 

elejét, ha kiderítjük a panaszok hátterében álló primer okokat. Ezek után nincs más hátra, mint a felderített állapotnak 

megfelelő gyógykezelés mellett szedni az orvos által javasolt és felírt potencianövelő tablettát. Szeretném hangsúlyozni, 

hogy a szóban forgó termék ok nélküli kipróbálása nem javasolt, az előzetes egészségügyi vizsgálatokra szükség van, és az 

adagolás is orvosi javaslatra történik. Elsőként urológus vagy andrológus szakembert keressünk föl, így problémánkra 

általában rövid időn belül megoldást nyerünk. 
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