Volupta ™ radīts atbilstoši bezrecepšu medikamentu līdzekļiem. Atbilstoši ar GMP ( amerikāņu ražošanas
kvalitātes standarts ) un uz aprobētām FDA (ASV federālais dienests, kas kontrolē pārtikas produktus un
medikamentus ) farmācijas iekārtām. Nekaitīgums apstiprināts klīniskos izmeklējumos, kā arī ar sertifikātu un
sešām starptautiskajām patentēm.
Volupta ™– lokālas darbības dabīgs intīmais profilaktiskais gēls. Šodien, pateicoties Volupta ™ paveras jauni
horizonti sieviešu un vīriešu intimitātei. Volupta ™ rašanās pamatā ir atklājums medicīnas un fizioloģijas sfērā,
par ko 1998. gadā tiek saņemta Nobela prēmija. Patentētais produkts Volupta ™ ir nekaitīgs, ekoloģiski tīrs un
uzticams ražojums. Iesākumā šis produkts tika radīts kā intīms profilaktisks līdzeklis sievietēm. Uz šo dienu, kā
izrādās, tas ir atradis plašu profilaktisku pielietojumu un veselības problēmu risinājumu kā sievietēm tā vīriešiem,
tā kā Volupta ™ iedarbības mehānisms sieviešu un vīriešu organismā ne ar ko neatšķiras.
Volupta ™ ir dabīga želeja, apveltīta ar spēcīgu profilaktisku iedarbību; sastāv no aktīviem elementiem, kas
pastiprina klitora jūtīgumu, un aktīvos elementus- mentolu un L-argenīnu.
Volupta ™– vienreizējs produkts pasaules mērogā, kuram nav analoga.Tas ir nekaitīgs, ekoloģiski tīrs gēls.
Īpaši sagatavota, fasēta individuālās paciņās laboratoriskos apstākļos, Volupta ™ tika klīniski izmēģināta uz
medmāsām un citām sievietēm, tai skaitā arī uz pašiem Volupta ™ ērti lietot, glabāt un nēsāt līdzi.
Ja Volupta ™ regulāri lietos sievietes kā līdzekli intīmo zonu kopšanai bez dzimumu kontakta, tad tā
profilaktizē tādas saslimšanas kā dzemdes fibrioma, mastopātija, olnīcu polikistoze, dzemdes kakla erozija,
dzemdes vēzis, krūts vēzisu.c.
Iedziļinies-Kas ir Volupta ™?
Ginekologi, gan psihoterapeiti visā pasaulē saskārās ar problēmu- kā uzlabot pāra savstarpējās un it īpaši
seksuālās attiecības. Pēc statistikas datiem diemžēl katras trešās laulības šķiršanās pamatā ir pāra savstarpējās
seksuālās problēmas, vai seksuālā nesaderība. Šodien ar produkta Volupta ™ palīdzību sievietes un vīrieši sev
var atklāt jaunus intīmās dzīves horizontus.
Volupta ™ ir dabīga želeja, kurai piemīt spēcīga profilaktiska iedarbība. Volupta ™ ir drošs, ekoloģiski tīrs
produkts. Iesākumā šis produkts tika izgatavots kā intīms profilaktisks līdzeklis sievietēm. Tomēr tagad tas ir
ieguvis plašu pielietojumu veselības problēmu profilaksē un risinājumos kā sievietēm, tā arī vīriešiem, jo Volupta
™ iedarbības mehānismi sieviešu un vīriešu organismā neatšķiras.
Volupta ™– efektīvs atbalsts intīmās saskarsmes problēmu risināšanā. Šodien visi pasaules seksopatalogi,
seksologi, ginekologi, urologi vienojas, ka orgasms ir ļoti svarīgs. Tā nav tikai apmierinātība vai veselība, aiz tā
slēpjas kas vairāk.
Seksuālā enerģija – pati spēcīgākā enerģija visumā. Tā ir dzīves enerģija. Ja nav apmaiņa starp partneriem, ja
dzimumakts nav pilnvērtīgs, tad bērns, kas ieņemts šajā aktā, kļūst vājš, nepilnvērtīgs. Pat ja pāris bērnu radīja
apzināti, bet šajā laikā sieviete nesasniedz orgasmu, tad viņa bioenerģiskajā līmenī bērnā neielika pietiekami
daudz.
Volupta ™ ir patīkams un efektīvs. Volupta ™ ir sociāls produkts. Tā pielietošana veicina atklāti apspriest savas
attiecības, kas tā pietrūkst laulātajiem intīmās dzīves problēmu risināšanā. Kaut gan laiki ( tumsā zem deķa )
aiziet pagātnē, bet ne vienmēr izdodas apspriest, kā un kas varētu būt labāk. Bez tam sievietes, kas gadu vai citu
iemeslu dēļ kļūst nespējīgas, kompleksu vai baiļu iespaidā, grib palikt vienas ar savām problēmām. Volupta ™
aicina atbrīvoties un būt atklātiem. Pats par sevi saprotams, ja sieviete ir apmierināta un laimīga, tad tas labvēlīgi
iespaido vīrieša pašsajūtu.
Tikai 25% sieviešu uz planētas izbauda regulāru orgasmu pārējas, kas domā, ka viņām viss ir labi, izjūt to
neregulāri vai neizjūt nemaz. Orgasms – tā nav vienkārši bauda, tā ir pati īstākā medicīniski profilaktiska
procedūra. No medicīnas un fizioloģijas viedokļa regulārs orgasms novērš mazā iegurņa asins sastrēgumu.
Noved sievieti pie reprudoktīva orgasma. Profilaktiski iedarbojas un ārstē šādas slimības: Olvadu cistas,
dzemdes mioma, erozijas. Profilaktiski iedarbojas pie neirozes, histērijas. Ja sieviete regulāri dzīvo dzimumdzīvi
un sasniedz seksuālo kulmināciju divas vai vairākas reizes nedēļā, viņa dzīvo desmit gadus ilgāk. Statistika rāda,
ka viņai daudzreiz retāk veidojas ļaundabīgi audzēji dzemdē, olnīcās, piena dziedzeros, taisnajā zarnā.
Volupta ™ atjauno sievietes seksualitāti, ienes ģimenē jūtu jauninājumu, baudas padziļināšanos, saprašanos,
prieku. Daba devusi mums orgasmu, grēks to neizmantot. Un ja Jūs pieskaitāt sevi pie tām, kam viss ir labi un
nevēlaties lielāku baudu, it īpaši, ja tas noved pie veselības un laimes.
Želejas sastāvā ir attīrīts ūdens, L-arginīns, mentols. L-arginīns ir dabīgā aminoskābe, kas ir atrodama cilvēka
organisma struktūrolbaltumvielās, fermentos, globulīnos, hormonos. Tieši Volupta ™ ir pamatojums daudziem
atveseļošanās efektiem, kuri pirmajā mirklī šķiet brīnumaini.
Produktu izveidotājs un patentētājs ir diplomēts ginekologs-akušieris Rolands Džeimss Tomsons. Viņa
zinātniskie pētījumi ir vērsti uz jaunu ārstniecisko metožu un medikamentu pielietošanu ginekoloģisko problēmu
ārstēšanā.
Nozīmīgākais sasniegums ir produkts Volupta ™, kura galvenā sastāvdaļa aminoskābe - L-arginīns, kas
sekmīgi risina daudzas sievietes seksuālās dzīves problēmas. Kā atzīst pats Dž. Tomsons, jaunais produkts ir

pārspējis visas cerības, radīts sievietes seksuālās jūtības pastiprināšanai, tas uzrādīja nozīmīgu terapeitisko
efektu. Volupta ™ popularitāte visā pasaulē strauji aug.
Kas ražojis, sastāvs?
Produkta izveidotājs un patentētājs ir diplomēts ginekologs-akušieris Rolands Džeimss Tomsons. Viņa zinātniskie
pētījumi ir vērsti uz jaunu ārstniecisko metožu un medikamentu pielietošanu ginekoloģisko problēmu ārstēšanā.
Dž. Tomsons ir praktizējošs ķirurgs un pasniedzējs. Viņa zinātniskā darba rezultāts ir vairāku patentu
noformēšana. Nozīmīgākais sasniegums ir produkts Volupta ™, kura galvenā sastāvdaļa aminoskābe - Larginīns, kas sekmīgi risina daudzas sievietes seksuālās dzīves problēmas. Dž. Tomsona nopelns ir produkta
Volupta ™ oriģinālā sastāva izveide. Veicot eksperimentus ar brīvprātīgajiem, tika atrasta optimāla L-arginīna un
mentola koncentrācija un attiecība.
VoluptuTM ražo: Applied Laboratories,Inc. Columbus, Indiana, ASV.
Izplata: Kompānija KGC Celebrities
Sastāvs: Attīrīts ūdens, L-arginīns, mentols u.c.

Kas ir L-arginīns-aminoskābe, ko satur Volupta ™?
Visi dzīvie organismi (piem. kā augi un dzīvnieki) ir līdzīgi, jo satur vielu, bez kuras nebūtu iespējams dzīvot. Šo
vielu sauc par Olbaltumvielu vai proteīns (protos – pirmais). Olbaltumvielas sastāv no aminoskābes.
Aminoskābes ir proteīnu molekulu komponenti. Dažādi 28 aminoskābju savienojumi veido mūsu organismā 50
000 dažādu proteīnu un 20 000 audu. Cilvēka organisms spēj sintizēt jebkuru olbaltumvielu no 20 000
aminoskābju. To kombināciju daudzums pārsniedz iztēli vairāk nekā 10 – 130 pakāpē. Katra aminoskābe ir
aminogrupu saturoša bez vispārējā slāpekļa.
Kaut vai bez vienas aminoskābes, olbaltumvielas neveidojas. Aminoskābes piedalās centrālās nervu sistēmas
darbībā. Ļauj nervu sistēmai sūtīt un saņemt signālus. Acīmredzami, 80% aminoskābju sintezējās aknās, bet
pārējās saņemam ar pārtiku.
Cilvēkā ir atsevišķas neaizstājamās aminoskābes. Par neaizstājamajām sauc tās, kuras sintezējas organismā,
minimālos daudzumos. Tās mēs ik dienas saņemam ar pārtiku. Nosacīti neaizstājamās ir tās, kas vielmaiņas
rezultātā neveidojas puetiekamā daudzumā no slāpekļa, no neaizstājamajām aminoskābēm. Atsevišķas
aminoskābes saistītas savā starpā, ķēdē saucamie di-, tri- polipeptidami. No šādām ķēdēm sastāv
olbaltumvielas.Aminoskābju grupas:
Neaizstājamās: izoleicīns, leicīns, lizīns, metions, fenilalīns, treonīns, triptofāns, valīns.
Nosacītneaizstājamās: arginīns, gistidīns, cistīns, tirozīns.
Aizstājamās: alanīns, asparagīns, aspargīnskābe, glutamīns, glicīns, glutamīnskābe.
Visas dabīgās aminoskābes ir alfa – aminoskābes L - veida. Tās labāk uzsūcās organismā, nekā D - veida.
Izņēmums ir fenilalanīns, kura formula ir DL – fenilalanins. Organismā nepārtraukti notiek aminoskābju
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Aminoskābju nepietiekamības var veidoties, nepareiza uztura, kā arī gremošanas sistēmas proteīnu apgūšanas
rezultātā. Aminoskābju atjaunošana īpaši svarīga distrofijai, psihiskās nervu un sirds asinsvadu slimībām,
hroniska noguruma sindromam, diabētam, epilepsijai, veselības atgūšanai pēc alkahola lietošanas vai pēc
ilgstošas diētas ievērošanas.
L–arginīns organismā atbild par daudzām funkcijām. L–arginīns– proteīnveidojošs nosacīti neaizstājams
pieaugušajiem un neaizstājams bērniem.
Visā pasaulē arginīns ir slāpekļa oksīda veidošanās avots ( NO ), kas ir ļoti spēcīgs asinsvadu paplašinātājs. to
var veiksmīgi pielietot sirds – asinsvadu slimībām. Nodrošina normālu arteriālo spiediena līmeni, uztur sirds
asinsvadu sistēmas veselību, veicina asinsvadu paplašināšanos, tādā veidā neveicina ateriosklerotisko
veidošanos, nodrošina asins pieplūdumu locītavām, labvēlīgi ietekmē liesas un ļaundabīgu audzēju veidošanos,
regulē hormonu izstrādi, derīgs nieru slimībām, palīdz brūču dzīšanai, nostiprina imūnsistēmu. Pielieto līdzekļus
ķermeņa mākslai, muskuļu masas palielināšanai un svara daudzuma samazināšanai. Spēlē lielu lomu aknu
cirozes ārstēšanai vai tās veidošanās novēršanai. Darbojas kā dezinficējošs līdzeklis aknām.
L–arginīns ,ir viens no neaizstājamākiem un galvenajiem organisma komponentiem. Tas kalpo kā organisma
slāpekļa donors. Slāpeklis – fermentu sistēma sintezē ar NO vai ar nitrozo – grupu. Nitrozo – grupa, tas ir
mioreliksācijas meditātors arteriālajiem asinsvadiem. Nitrozo – grupa ir galvenā viela tonusa regulēšanai
asinsvadiem no kuriem atkarīgs spiediens. L – arginīna un NO nepietiekamas aktivitātes rezultātā spiediens
pieaug.
L–arginīns ir viens no visefektīvākajiem augšanas hormoniemun ļauj uzturēt koncentrāciju augšanas normas

robežās. Argeninam piemīt brīnišķīgs psihotropais efekts. Izsaucot somātiska augšanas hormona CTT (jeb citādi
saucamo augšanas hormonu GP), L–arginīns veicina garastāvokļa uzlabošanos, cilvēka aktivitāti, izturību.
Veicina psihiskas uzvedības kvalitāti.
L– arginīna trūkums pārtikā noved cilvēku pie palēlinātas augšanas. Arginina lietošana izsauc pusaudžu
hormonālu augšanu. Tā ir reāla iespēja nelielā auguma bērnu vecākiem, lai viņu bērni kļūtu gara auguma.
L–arginīns tiek lietots hipertonisku slimību profilaksei un ārstēšanai 2-3 gramu devās. L–arginīns veicina
sasprindzinājuma mazināšanos artērijās, artēriju gludai muskulatūrai ar to pazeminot asinsspiedienu.
L–arginīns tiek lietots arteosklerozes profilaksei, lieto pret asins sabiezēšanu, pret artēriju iekšējo sieniņu asiņu
sabiezēšanu, samazina trombu veidošanās risku kā arī arterisklerotisko bļašek veidošanos.
L–argenīnu lieto aknu cirozes profilaksei un ārstēšanai.
L–argenīnu lieto nieru attīrīšanai un gala produktu izvadīšanai un slāpekļa apmaiņai.
L–argenins palielina bojāto audu saaugšanas ātrumu ( rētām, dzīslu sastiepumiem, kaulu lūzumiem ).
L–arginīns ir ļoti noderīgs muskuļu apjoma palielināšanai.
L–arginīns kalpo par slāpekļa donoru muskuļu audu sintēzei. Tīra muskuļus no slāpekļa šlakām.
L–arginīns palielina muskuļu masu, samazina tauku masu ķermeņa figūru veidojot vieglu un slaidu.
L–argenīnu izmanto atrīta un saaugumu ārstēšanai.
L–argenīna trūkuma rezūltātā pastāv iespēja saslimt ar diabēta otro tipu ( neuzņēmība pret insulīnu ).
L–arginīns aktivizē imunitāti un to lieto pie imūndeficīta stāvokļa kā arī AIDS ārstēšanā.
L–arginīns palēnina audzēju veidošanos tai skaitā arī vēžvaidīgo. To parādību mehānismā piedalās:
Sēklinieku šķidrums ir bagāts ar L – argeninu. Bērniem pie nepietiekama L – argenīna daudzuma aizkavējas
dzimumbriedums.
L–arginīns efektīvs vīrieša neauglības ārstēšanai.
L–argenīns spējīgs ilgstošu asins pieplūdumu dzimumorgāniem kā sievietēm tā vīriešiem.
L–arginīns palielina dzimumakta ilgumu radot patīkamas izjūtas. Orgasmu dara dziļāku un ilgāku.
L–arginīnu nelieto pie saslimšanas ar herpes vīrusu.
L–arginīns nav ieteicams sievietēm stāvoklī un barojot bērnu.
L–arginīns ar medikamentu nav ieteicams pie šizofrēnijas.
Lietošanas instrukcija:
Instrukcija-intimitātei:
Atvērt Volupta ™ tulbiņa, uzziest apmēram vienu “zirnīti” uz klitora daļas, gēls
uzsūcās 10sek. laikā. Gēlu ieteicams lietot 20 – 30 minūtes pirms dzimumakta.
Vēlams uzticēt šo procedūru vīrietim priekšspēles laikā. Gēla uzziešana ne tikai
klitora G punkta rajonā, bet arī uz vagīnas priekšējās sieniņas atļaus gūt daudz
dziļākas, spilgtākas izjūtas.Lietošanas daudzums nav ierobežots. Lai gūtu
maksimālu baudu,to var iemasēt arī jūtīgajās ķermeņa zonās gan vīrietim, gan
sievietei.
Volupta ™ pati par sevi automātiski neizraisa orgasmu, tā organiski iekļaujas
dabiskajos seksuāli-fizioloģiskajos procesos, tos ierosina un spēcīgi pastiprina.

Profilaksei:
Lietot 2–3 reizes dienā pēc gineloģiskām procedūrām uz sieviešu dzimumorgāniem. Var lietot zem mēles, bet
nenorīt, var ierīvēt smaganās vai degunā, imūnās sistēmas uzlabošanai, stiprināšanai.
Pie problēmām, saslimšanām:
Izmantojams kā līdzeklis dzimumorgānu kopšanai. Tas profilaktiski iedarbojas tādu slimību (dzemdes fibroma,
mastiopātija, olnīcu saslimšana, dzemdes kakliņa erozija, krūšu vēža u.c.) gadījumos.
Ieteicamais daudzums: dienas laikā izlietojot pusspilventiņu uz G zonu (dzimumorgāniem) lietojot to 2-3 reizes
dienas laikā, var lietot, iesmērējot deguna gļotā vai paliekot zem mēles pa pilieniņam, pārs reizes
dienā.Visefektīgākais veids, kā izmantot Voluptu, ir lietojot to paredzētajām zonām, t.i. G zonai.

Produktu Volupta ™ ieteicams lietot...
* ja ir paaugstināts arteriālais asinsspiediens, hipertonijas gadījumā,
* asins trombu veidošanās draudu gadījumā,
* sirds darbības ritma traucējuma gadījumā,
* dažādas sirds darbības problēmas, kas saistītas ar audu bojājumiem, un profilakse pret tām,
* ļoti efektīvi ārstē hemoroīdus, varikozo vēnu saslimšanu,
* otrā tipa cukura diabētas saslimšanas gadījumā un cukura diabēta profilaksei,
* ja ir paaugstināts ar holesterīna līmenis organismā,
* endokrīnās sistēmas darbības novirzes t.i. problēmas ar aizkuņģa dziedzeri, aknām, virsnieru dziedzeri,
vairogdziedzeri.
* visām slimībām kas saistītas ar imūnsistēmas nepietiekamu darbību,
* onkoloģiskajām slimībām, paralēli citiem medikamentiem,
* andropauzes problēmas vīriešiem, menopauzes – sievietēm,
* sievietēm – dažādas saslimšanas, kas saistītas ar stāzi: mioma, mastopātija, fibriomas u.c.
* erektīlā disfunkcija vīriešiem,
* prostatīta ārstēšanā un tā profilaksei,
* dažādas centrālās nervu sistēmas slimības, kas saistītas ar nervu impulsu pārraides problēmām,
* dažādas elpošanas sistēmas slimības, tai skaitā astma,
* uzlabo vispārēju pašsajūtu, piedod „jaunības sajūtu”.
Kamēr cilvēku pašu neskars liela nelaime, nekam neticēs....
Cilvēkam pašam vajag gribēt izārstēties....
(ārsts Žumabeks Našanovs)
Kā notiek orgasms?
Marianna Leblana, beigusi MakMastera Unversitāti 1974, gadā igūstot bakalaura grādu fizioloģijā un bioloģijā.
1975. gadā viņa iestājās MakMastera unversitātē un 1978. gadā saņēma diplomu par tās beigšanu. 1990. gadā
saņēma Kanādas asociācijas diplomu par Kanādas akupunktūras institūta beigšanu, šobrīd strādā Britu
Kolumbijā lietišķās fizikas asociācijā. Viņai ir 15 gadu praktiskā pieredze. Peterborā Ontario štatā viņa ir pirmais
ārsts, kas atbalstīja Volupta ™ lietošanas ideju, lai ārstētu pacientiem seksuālos traucējumus un pastiprinātu
seksuālo aktivitāti.
Kad sieviete zina, kā darbojas viņas ķermenis, viņa var paplašināt zināšanas personīgajā seksualitātē. Viņa var
gūt spēcīgus uzbudinājumus un sasniegt pilnīgu, dziļu, spēcīgu orgasmu ar partneri. Tam nepieciešams apgūt
trīs seksuālā uzbudinājuma fāzes:
Ieziešana. Fāze – mitrināšana. Sievietēm mitrināšana notiek caur vagīnu: izdalās neliels dauzdums zīdaina
šķidruma. Bez šī šķidruma iekļūšana ir sausa un sāpīga.
Klitora erekcija. klitora erekcija ir klitora lūpu iekšējo audu piebriešana, cauraužot asinsvadus. Kad audi pieplūst
asinīm, klitors kļūst blīvs un piebriest gluži kā vīrieša penis.
Orgasms. Dziļš un stiprs orgasms – biežas un ritmiskas kontrakcijas, kuras rodas stimulējot uzbudināto sievietes
klitoru. Klitorālā erekcija un tai sekojošais orgasms ir atkarīgs no estrogēnu un antrogēnu līdzsvara.
Kaut arī testoronu uzskata par vīrišķo hormonu, tomēr tas ir galvenais sievietes seksuālais komponents. Vesela
vīrieša vidējais testorona līmenis ir 3%, bet normālais sievietēm ar normālu libido ( seksuālo vajadzību ) ir 1%.
Sievietēm vecumā no 30 – 60 gadiem tas samazinās līdz 0,7%. Viņas enerģija un klitora audi ir neproporcionāli
jūtīgi pat pie mazākā testerona samazināšanās. Testerona trūkums nozīmē libido trūkumu. Zems testerona
līmenis līdzinās zemam libido līmenim. Lieta tāda, ka zems testerona līmenis klitora audos nozīmē, ka klitors
nespēj pilnā mērā darboties tāpēc, ka L–arginins un slāpekļskābes sintēze atkarīga no testerona, kas atrodas
klitorā.
Volupta ™, pieskaroties klitora iekšpusei, izsauc asinsvadu palielināšanos. Palielinājušies asinsvadi pastiprina
ģenetāliju jutīgumu, izsaucot patīkamas izjūtas ar pieaugušu iespēju gūt kulmināciju. Piecminūšu masāža klitora
iekšpusē un Volupta ™ ieziešana ir pietiekams prieks vislabāko rezultātu sasniegšanai.
Aktīvs komponents, mentols, pieskaroties klitoram, izsauc durstīšanu, stimulē tievos nervu galus. Savienotus ar
vagīnu, klitorā atrodas vairāki nervu gali kā jebkurā citā ķermeņa daļa, ieskaitot vīrieša peni. Vagīnas
samitrināšana notiek nekavējoties un ilgst 5 – 7 minūtes.
Testerona un estrogēna klātbūtne klitora audos nozīmē to, ka sievietei ir visas iespējas gūt pilnu klitora erekciju.
Vairākumam vīriešu seksuālais apmierinājums – orgasms, vīrietis ar labu erekcijusasniedz kulmināciju 98%
gadījumu.

Seksuālais apmierinājums ir unikāls un sarežģīts process katrai sievietei. Seksuālā tuvība balstās uz ciešām,
tuvām attiecībām. Katra sieviete ir atbildīga par savu seksualitāti un ir atbildīga par komfortu savā ķermenī. Ja
sieviete māca savu partneri ,kā viņš var viņu
Uzbudināta,viņa izjutīs dziļu orgasmu vienmēr…
Orgasms, tas nav tikai bauda, tas ir jauns dzīve līmenis, tā ir ārstnieciska procedūra un nervu profilakse.
Nervozitātes un citu nervu saslimšanu pamatā ir neapmierinātība. Orgasma laikā notiek asiņu pieplūšana mazajā
iegurnī, pēc tam atplūšana, kas paralēli ar baudu lemj vai novērst nopietnas sievietes veselības problēmas.
Seksuālā apmierinātība palielina pašnovērtējumu, uzlabo garastāvokli un dod enerģiju.

Ko saka ārsti?
Aija Tula-Rijkure, Diplomātiskā servisa medicīnas centra seksoloģe, ginekoloģe
Kas vispār ir seksualitāte?
Seksualitāte ir kaut kas tāds, kas nāk mums mantojumā. Kamēr mēs vēl atrodamies mātes
miesās, mazie bērni aiztiek savu dzimumorgānus. Tātad jau bērniņš jūt tās ķermeņa daļas,
kurām piekaroties ir labi. Sabiedrībā tiek jaukta seksualitāte – ar dzimumorgāniem saistītā
un seksualitāte – kā cilvēciskās būtības sastāvdaļa. Tiklīdz sievietes nepamanīs vīriešus
un otrādi - ar seksualitāti ir cauri. Mēs jūtam pretējo dzimumu. Pateicoties seksualitātei ir
nodrošināta bērnu dzimšana. Sabiedrības atražošana garantē nācijas un valsts
pastāvēšanu.
Uzskatu, ka gēls Volupta ™ var palīdzēt stiprināt ģimeni.
Šobrīd ir globāla problēma ar seksu visā Eiropā. Francijas seksologi konstatē saskarsmes problēmas ģimenē:
pēc darba sieva skatās filmas, vīrs sēž pie datora. Tad abiem nāk miegs, abi iet gulēt. Gatavība seksam ir
nodzisusi. Tā pati problēma ir vērojama arī pie mums.
Mēs runāsim par refleksu – kas sākas uzreiz, saņemot seksuālu kairinājumu. Vīrietis ir iekārtots vienkāršāk –
jūtot tiešu kairinājumu, viņam sākas seksuāls reflekss - uzbudinājums. Sieviete ir gatava seksam tad, kad viņa ir
emocionāli gatava – panākt pretī vīrišķajam. Viens no seksuālā akta elementu ķēdītes pirmajiem posmiem ir
lubrifikācija. Makstī jārodas pietiekamā daudzumā sekrētam. Nereti ir kādi faktori, arī psiholoģiska rakstura, kas
neļauj sievietei atbrīvoties. Tad šī mazā sptulbiņa (Volupta ™) var līdzēt. Uzziežot uz klitora panākam pietiekamu
lubrifikāciju makstī. Ja lieto seksveikalos nopērkamo lubrifikantu, kas nodrošina tehnisku lubrifikāciju, bet psihofizioloģiskā seksuālā ķēdīte netiek nodrošināta. Svarīgi nodrošināt dabiskā lubrikanta izdalīšanos pašā
organismā. To var panākt uzziežot uz klitora tikai vienu pilīti Volupta ™. Tur ir ļoti daudz nervu receptoru, no 27 –
108 (katrs autors nosauc citu skaitu) un pateicoties šo receptoru kairinājumam izstrādājas ne tikai pietiekamā
vairumā šis lubrikants, bet arī īstenojas seksuālās ķēdītes darbība. Rodas nepieciešamais uzbudinājums, un
sieviete sasniedz orgasmu. Orgasms – tā ir labsajūta, pēc kā tiecamies seksuālā kontakta laikā. Jo vairāk šādas
labsajūtas bijis, jo vairāk mēs to vēlamies. Jo partneris apzinātāk tiecās uz šo orgasmu, jo grūtāk to sasniegt traucē iekšējs sasprindzinājums. Vieglāk ir sasniegt orgasmu ja sieviete ir relaksējusies, ja viņa spēj baudīt
labsajūtu ar jebkuru citu ķermeņa daļu. Dažādas situācijas dzīvē rada problēmas sasniegt orgasmu – spriedze
ģimenē, darbā. Kad nav vēlēšanās pēc seksa, vai ir baiļu sajūta, tad ir grūti sasniegt orgasmu.
Ar Volupta ™ noņemam psiho-emocionālos simptomus, spriedzi, kas neļauj atbrīvoties, baudīt labsajūtu un to
sasniegt.
Nepareizs ir uzskats, ka labsajūta ir sasniedzama tikai caur ģenitālijām, ar dzimumorgānu palīdzību, tas ir tas
pats, ja vīrietis pārāk koncentrējas uz erekciju, tad praktiski erekcija nekad nav ne pietiekami stipra, ne ilga. Tajā
brīdī, kad viņš ir atslābinājies un domā par kaut ko citu, tad viss notiek. Izbaudiet tuvības burvību! Partneri
aizmirst kaut ko citu, strāvojumu, kad viņiem ir patīkami pieskarties ar citām ķermeņa daļām. Lai āda būtu just

spējīga, tai ir jābūt veselai. Patīkams pieskāriens ar ādu nodrošina seksuālās ķēdītes norisi. Partneriem ir jāmāk
uztvert šis seksuālais pieskāriens. Ja ir problēmas, tad palīdzot seksologam un gēlam Volupta ™, var sakārtot
pāra attiecības. Likvidēt rutīnu. Ģimenes dzīvē vajadzētu uzvesties tā kā attiecību sākumā: mēs starojām, mēs
gribējām patikt viens otram. Ja jums ikdienā ir grūti atbildēt, neko nesakiet, vienkārši pasmaidiet. Šajā brīdī jūs
noņemat spazmas psiholoģiskā līmenī pati sev, partnerim un varbūt, ka kaut kas sāks veidoties.
Volupta ™ palīdz pasmaidīt. Viena pilīte zem mēles un cilvēks grib smaidīt.
Gļotādas ir dažādās organisma vietās. Caur gļotādu ir visātrākais veids kā L-arginīns iekļūst asinsritē.
Terapeitiskos nolūkos ir ieteicams Volupta ™ lietot pa pilītei zem mēles. Tuvākais orgāns ir galvas smadzenes,
tur paplašinās vissīkākais kapilārs. Tiek noņemta spriedze, uzbudinājums, depresija un cilvēks sāk smaidīt.
Manā ikdienas praksē ir ļoti grūti atraisīt sievieti no darba un ģimenes problēmām un viņa ir bēdu sagrauzta. Es
cenšos palīdzēt ar hipnozi-hipnoterepijas seansiem, ir vajadzīgi 6 -12 seansi un dažreiz vēl atkārtoti. Ja sieviete
sāk lietot šo gēlu, notiek brīnums. Nezinu kurā mirklī, bet notiek, un, kad sieviete nāk iekšā kabinetā, es jau redzu
pēc viņas gaitas - viņa staro. Vīrs esot sācis pievērst uzmanību, noskūpstījis, un viņai sāk pievērst uzmanību
vīrieši trolejbusa pieturā! Laimīga un atraisīta sieviete ēteriski piesaista vīriešu uzmanību. Tātad šī spriedzes
noņemšana ir tāds palaidējmehānisms, savstarpējās attiecībās.
Smēķēšana, dzeršana vairāk nekā 10 gadu un sēdēšanas pie datora noteikti ietekmē erekcijas spējas vīriešiem.
Vīriešu seksuālām problēmām ir nopērkami trīs erektogēnie līdzekļi: viagra, cialis, levitra. Tie visi maksā samērā
dārgi. Volupta ™ darbojās pēc tāda paša mehānisma. Dzimumloceklis sastāv no asinsvadu sakopojuma un to
piepildījums ar asinīm nodrošina erekciju. Iemesli, kāpēc tas nepilnīgi piepildās ar asinīm, var būt vairāki:
aterosklerotiskas pārmaiņas asinsvados,paaugstināts holesterīna līmenis asinīs vai vienkārši spriedze. Te
pievienojas klāt arī psiholoģiskaiskais moments, mediķu terminoloģijā - dihotomija. Jo vīrietis to ļoti smagi
pārdzīvo, un ārstam grūti izšķirt: ko nu mēs tagad ārstēsim - fizioloģisko vai psihioloģisko pusi. Jāārstē abi divi,
vislabāk nākt pie psihoterapeita seksopataloga. Hipnoterapija ir visperspektīvākā. Uzziežot pilienu Volupta ™ uz
dzimumorgāna gļotādas, tas nodrošina asinsvadu paplašināšanos. Erekcija var būt pilnīgāka un noturīgāka. Vai
nu dārgu ķīmijpreperāts ar blaknēm vai Volupta ™ viens piliens ir tas, kas ļauj iziet ārā no šī apburtā loka. Pietiek
ar vienu veiksmīgu dzimumaktu, lai vīrietis pārliecinātos, ka viņš var. Volupta ™ noņem baiļu sajūtu. Lai noņemtu
šo baiļu un nedrošības sajūtu - viena pilīte zem mēles un viss notiek. Tā kā Volupta ™ ne par velti sauc par mūsu
gadsimta brīnumlīdzekli.
Seksualitātes problēma - vaginisms ir mūsu gadsimta problēma. Tas nozīmē, ka maksts neļauj ielaist
dzimumlocekli sevī. Sieviete jūt sāpes vai viņai ir psiholoģiska baiļu sajūta. Parasti abas problēmas ir vienlaicīgi.
Uzziežot uz klitora Volupta ™, paplašinās asinsvadi, piebriest gļotāda, maksts paplašinās anatomiski un kļūst
iespējama tuvība. Sakarā ar seksa bumu pasludināšanu vaginisms kļūst biežāk sastopams. Jaunās meitenes ir
pilnas ar bailēm un sāpēm, ja dzimumdzīvi sāk 14-16 gadu vecumā. Vai vispār sekss ir vajadzīgs šajā vecumā?
Jaunie partneri nezina, ka meitenei ir jābūt emocionāli sagatavotai, ir jābūt lubrifikācijai makstī, ka makstij
jāatveras. Sekas tam visam ir pacientes manā kabinetā!
Vaginisms situācija Latvijā ir katastrofāla. Uzkrājas negatīvā pieredze un, kad meitene sastop īsto vīrieti, šīs
negatīvās atmiņas rada problēmas ģimenē. Vaginisms nav tik viegli izārstējams, bet piepalīdzot ar Volupta ™ ,
varam to panākt daudz ātrāk.
Lai mēs varētu justies laimīgi un skaisti, organismam ir jābūt veselam.
Mēs neviena neesam pasargāta no fibromiomas - labdabīgs dzemdes audzējs, tāpat kā katram otram vīrietim ir
prostatas labdabīga palielināšanās jeb hiperplāzija.
Volupta ™ ir tas līdzeklis, kuru lietojot regulāri, varam panākt fibriomas attīstības apstāšanos vai izzušanu, ja tās
lielums ir līdz grūtniecības 8 nedēļas izmēram. Šādos gadījumos gēlu uzziež uz klitora, un veidojums izzūd, pats
ātrākais 2 mēnešu laikā, vēlākais līdz 4 gadiem. Ārstēšanās procesu jākontrolē ar attiecīgiem izmeklējumiem.
Lielas miomas ar mezgliem un bīstamās vietās nepieciešams operēt. Kāpēc miomas vispār veidojas - daudz kas
medicīnā nav noskaidrots. Ja reti notiek sekss un sieviete nesasniedz labsajūtu, dzemde nekontrahējas.
Orgasma brīdī sieviete sajūt spiedienu, siltuma sajūtu vēdera lejasdaļā, Ja dzemde saraujas – viņa funkcionē un
mazinās fibriomu veidošanās process. Ja šie procesi nenotiek, veidojas stāze. Stāzes gadījumā ir traucēta
asinsrite, arī limfas attece. Rezultātā var veodoties mezgli.
Ja sieviete ir situācijā, ka nav blakus partnera, var un iesaka ar masturbēt. Ja tas nav pieņemami, var uzziest
Volupta ™ uz klitora, un notiek visi ķēdes mehānismi - likvidējas stāze, notiek dzemdes saraušanās. Sieviete var
fiziski neizjust orgasma izjūtas, bet visi procesi fizioloģiski notiek un labsajūtas signāli tiek novirzīti uz
smadzenēm.
Tas pats ir saistīts ar sievietes krūtīm, ja nav regulāra seksuālā dzīve, vai ir kādas hormonālas pārmaiņas, var
rasties dažādi veidojumi. Šajā gadījumā lietojot Volupta ™ zem mēles vai ziežot uz krūts gala, ātrākais divu
mēnešu laikā, var novērst sīkus cistiskus veidojumus.Ir bijuši gadījumi, kad hroniska mastopātija likvidēta lietojot
Volupta ™, tiesa tam jau ir vajadzīgs ir lielāks laiks. Pārmaiņu procesu nepieciešams kontrolēt ar mammogrāfijas
metodi.
Vēl par sāpīgām mēnešreizēm – tās visbiežāk ir jaunām meitenēm. Tāpat tās biežāk sastopamas menopauzes
periodā. Manas pacientes sāka pašas stāstīt savus novērotos efektus lietojot Volupta ™, - jūtami samazinās vai
izzūd menstruālās sāpes. Tā ir ļoti liela lieta,un kļuvusi par vienu no galvenajām indikācijām Volupta ™ arsenālā.
Iedomājaties, ja katru mēnesi ir jādzer šie ķīmijpreparāti, tiem ir savas blakus parādības. Volupta ™ - ir dabisks

produkts, kam nevar būt kaitīgas ietekmes. Var mainīties menstruāciju raksturs – lielāka asiņošana, bet sāpju
nav. Menstruāciju laikā ir spriedze, depresija, karstuma viļņi, lietojot šo gēlu zem mēles, var novērst arī
menstruālo sindromu.
Kaut kas līdzīgs notiek pēc dzemdībām, kad parādās depresija, mainās psihe, ko izsauc hormonālās pārmaiņas
un tad ārsti nereti ordinē antidepresantus, bet tiem ir blakus parādības - piemēram, samazināta seksualitāte.
Mazinās orgasma sasniegšanas spēja. Šajā gadījumā var ieteikt Volupta ™ zem mēles un tūlīt pēc dzemdībām
uz klitora, kas veicinātu dzemdes saraušanos. Ir pētījumi, ka Volupta ™ var likt uz dzemdību brūcītēm - tad tās
ātrāk sadzīst.
Depresijas, psihozes, uzbudinājuma gadījumā Volupta ™ var lietot zem mēles arī vīrieši. Tā kā pie,
hipnoterapeita pacienti nāk arī ar citām problēmām, varu dalīties pieredzē. Konkrēts gadījums: vīrietis sūdzējās
par spēcīgu depresijas gadījumu - ar pastiprinātu svīšanu, bailēm no tumsas, lifta, auto vadīšanas u.c. Īsti
nespēju palīdzēt, nodrošināt ilgstošu efektu, – hipnoze palīdzēja tikai uz nedēļu. Drīzāk izmisuma dzīta ieteicu
izmēģināt produktu Volupta ™. Pēc kāda laika saņēmu e- mailā vēstulīti: Paldies nu vienreiz ir riktīgās zāles!
Andropauze, menopauze – skan jau šausmīgi, bet patiesībā tie ir dzīves skaistākie gadi. Krītas hormonu līmenis,
bet krītas arī visas problēmas. Sievietes jūtas atraisītākas. Nav jābaidās no grūtniecības, var atraisīties seksā. Pa
televīziju uzmācīgā sludināšana par prostatas palielināšanos un seksuālām problēmām vīriešus zināmā mērā
iekodē. Visi tie ir normāli fizioloģiski dzīves periodi – tāpat kā pusaudžu periods. Jāmāk tikai sadzīvot ar jebkuru
vecumu. Šajā vecumā problēmas sagādā organisma hormonu sistēmas destabilizācija un pārkārtošanās. Larginīns (Volupta ™ galvenā sastāvdaļa) ir neaizstājamā aminoskābe, kura veido dažādas šūnas olbaltumvielu
struktūras, kas savukārt nodrošina visus dzīvības procesus šūnā. Mums nevajag lietot hormonu preparātus, bet
Volupta ™, jo šis produkts iedarbojas uz hipofīzi un tā savukārt pati sakārto bioķīmiskos procesus organismā.
Andropauzes gadījumā krītas hormona testoterona līmenis un to var paaugstināt ar Volupta ™ palīdzību. Šis
produkts palīdz novērst arī citus hormonālas dabas nevēlamus blakus efektus. Menopauze ar karstuma viļņiem
un depresiju ir novēršama!
Gribētos pastāstīt par cukura diabēta problēmu risināšanu Volupta ™ kontekstā. Īpaši tas attiecas uz cukura
diabēta otro tipu, kas rodas dzīves otrā pusē vielmaiņas problēmu rezultātā. Tie, kas sākuši lietot insulīna
preparātus – var lietot Volupta ™ paralēli un vēlāk pāriet tikai uz Volupta ™. Gēls iedarbina organisma
pašregulācijas mehānismus un cilvēkiem nav nepieciešama šī apgrūtinošā insulīna lietošana. To apstiprina
konkrētu slimnieku pieredze.
Man vecākā paciente ir bijusi tuvu 90 gadiem - nāk un jautā: „Dakter vai man viss ir kārtībā, jo man ir sekss ir 2
reizes nedēļā!”
To var tikai apsveikt! Mīliet sevi, mīliet savu ķermeni!

Volupta ™- laiks lietot!!!
Kas notiek lietojot Volupta ™!
Tās galvenā sastāvdaļa ir L-arginine, kas panāk Slāpekļa monoksīds
(NO) veidošanos organismā.
Slāpekļa monoksīds (NO) ir viena no pašām svarīgākajam molekulām
organismā. Tā spēlē vadošo lomu bioķīmiskajās reakcijās un piedalās
dažādās organisma fizioloģiskajās funkcijās, ieskaitot, cirkulāciju,
piesātinātību un skābekļa apmaiņu audos un sarkanajos asins
ķermenīšos.
Divas galvenās NO funkcijas ir:
• asinsvadu tonusa regulācija (noteicošā loma asinsvadu paplašināšanās
darbībā);
• nervu impulsu nodošana smadzenēm
Slāpekļa monoksīds veic organismā signālmolekulas funkcijas – tas
norāda katrai konkrētajai organisma šūnai kad un kā darboties, tas nodod informāciju kādas tieši minerālvielas,
vitamīni un citi elementi šūnai ir nepieciešami.
Šī gāze paātrina visus bioķīmiskos procesus, atbrīvo enerģiju šūnās, likvidē perifēro asinsvadu spazmas,
paātrina vielmaiņu.
Slāpekļa monoksīdam milzīga nozīme optimālas organisma vielmaiņas nodrošināšanā.
Uzlabojot asins plūsmu uzlabojas organisma apgāde ar skābekli, barības vielām, vitamīniem un citiem svarīgiem
elementiem, kas nozīmē holesterīna līmeņa normalizāciju, audzēju un satūkumu samazināšanos, muskuļu un citu
sāpju izzušanu, lūzumu un ievainojumu ātrāku sadzīšanu utt.
Slāpekļa monoksīds palīdz imūnajai sistēmai veikt tās svarīgās antibakteriālās un antivīrusa funkcijas.
Bez slāpekļa monoksīda nevar normāli darboties organisma reproduktīvie orgāni, tas ir nepieciešams

gan sievietēm, gan vīriešiem, lai tie varētu sajust seksuālo uzbudinājumu un apmierinājumu.
1998. gadā trīs zinātnieki Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro un Ferid Murad saņēma Nobela prēmiju
Medicīnas fizioloģijas jomā par atklājumu, kas saistās ar "slāpekļa monoksīdu (Nitric oxide NO) kā
signālmolekulu sirds un asinsvadu sistēmā".
Slāpekļa monoksīds ir viena no pētītākajām molekulām medicīnas vēsturē. Pasaulē par to ir vairāk nekā 70
tūkstoši zinātnisko publikāciju, kas apliecina, ka bez pietiekamas slāpekļa oksīda klātbūtnes organismā, neviens
orgāns nespēj pilnvērtīgi funkcionēt!
Parasti cilvēka organisms nepietiekami izstrādā slāpekļa monoksīdu un ir ievērojams tā trūkums – tikai ap 3060 % no nepieciešamā NO daudzuma.
Bez Slāpekļa monoksīda organisms nevar dzīvot!

