
Kamagra, viagra – porównanie 

Na rynku dostępnych jest wiele środków poprawiających sprawność mężczyzn. Kłopoty z 

potencją bywają bardzo wstydliwym, a niekiedy i traumatycznym przeżyciem. Męska niemoc 

nie jest niczym innym jak przejawem niedyspozycji zdrowotnej, który z powodzeniem można 

zniwelować bądź całkowicie wykluczyć. Może to mieć podłoże zarówno psychiczne, jak i 

fizyczne. Chociaż problem może onieśmielać powinien mimo wszystko skłonić do wizyty u 

specjalisty. 

 

Kiedy pojawia się problem? 

Przede wszystkim problem pojawia się, gdy sytuacja w krótkim odstępie czasu powtarza się 

kilka razy. Należy zastanowić się jakie mogą być przyczyny, czyli czy na przykład w ostatnim 

czasie nie mieliśmy więcej stresu, czy przypadkiem w pracy nie było dodatkowych 

nadgodzin, które mogłoby wpłynąć na nasze ogólne samopoczucie. Stres i zmęczenie są 

czynnikami przyczyniającymi się do zaburzeń erekcji. 

 

Co robić, aby poprawić sprawność? 

Możliwości na poprawę zaistniałego stanu rzeczy jest kilka. Można wyeliminować czynniki 

mające wpływ na sytuację poprzez unikanie na przykład sytuacji stresujących, można 

popracować nad zmianą codziennych nawyków, co można utożsamiać ze zmianą trybu 

życia. Wprowadzenie bardziej zróżnicowanej diety, wzmożona aktywność fizyczna na pewno 

wpłyną na ogólną poprawę kondycji organizmu oraz polepszenie samopoczucia. Można 

także skorzystać ze środków farmakologicznych. Na rynku dostępnych jest wiele specyfików 

w różnych wariantach, są tabletki, żele, „cukierki” do ssania. Substancje te mają na celu 

jedno zasadnicze zadanie, w szybkim czasie wywołać erekcję i poprawić pożycie intymne. 

Wśród najpopularniejszych substancji pomocniczych znaleźć można kamagrę i viagrę. 

 

Kamagra 

Lek ten jest dostępny na rynku w wielu wariantach, kolorach i smakach. Największą jego 

zaletą jest dostępność bez recepty. Tabletki są bezpieczne dla organizmu i cechuje je 

szybkość działania. Głównym składnikiem jest sildenafil – substancja, która wspomaga 

naczynia krwionośne i w szybki sposób doprowadza do wzwodu. Środek ten wyróżnia się 

szybkością działania. Wystarczy go zażyć na 15 minut przed planowanym stosunkiem i 

można dać się ponieść intymnym uniesieniom. 

 

Viagra 

Występuje w postaci słynnych niebieskich pastylek. Podobnie jak kamagra poszerza 

naczynia krwionośne prowadząc do wzwodu. Jest to także środek dostępny bez recepty i 

bezpieczny dla organizmu. Efekty również są błyskawiczne. Jest to bardzo znana 

substancja, która przez lata na pewno uratowała niejeden związek. Lek ten opiera się także 

na sildenafilu. 

 

Skoro oba leki są bezpieczne i mają podobne działanie, to którą substancję wybrać? W 

zasadzie różnica między wymienionymi tabletkami występuje praktycznie tylko na 

dwóchpłaszczyznach. Kamagra jest przede wszystkim tańsza od jej odpowiednika w postaci 

niebieskich pastylek oraz po jej zażyciu występuje o wiele mniej skutków ubocznych. Obie 

substancje są natomiast tak samo bezpieczne, bowiem są oparte na tej samej substancji. 


