
Saran praktis penggunaan Titan Gel
(Latihan untuk hasil yang lebih baik)

Latihan ini juga dikenal sebagai Jelqing. Teknik ini harus dilakukan hanya pada saat kondisi semi-ereksi.Jika 

dilakukan pada kondisi ereksi penuh, justru akan menjadi kontra-indikasi karena pembuluh darah dapat 

rusak. Tingkat ereksi minimum adalah 40% sampai 50%, maksimumnya 80%. 

Para pemula tidak dianjurkan untuk memulai pada tingkat ereksi 80%. Disarankan untuk melakukan 

pemanasan pada penis terlebih dahulu sebelum latihan. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan aliran 

sirkulasi darah ke penis sehingga membuatnya lebih fleksibel dan mampu mengeras. Jangan memanaskan 

kantung pelir, namun penisnya saja.

1. PELUMAS: Lumasi penis Anda secara 

menyeluruh sebelum memulai latihan. Pada 

tahap inilah krim "Titan Gel" direkomendasikan 

untuk efektivitas maksimum dari pelatihan.

2. TINGKAT EREKSI: Belailah penis Anda 

dengan gerakan ringan (tetapi jangan terlalu 

bersemangat) untuk membuatnya menjadi 

setengah ereksi - keadaan penis ini optimal untuk 

3. GENGGAMAN-OK: Selama "Titan Gel" menstimulasi 

sirkulasi darah dari dalam, Anda melakukannya secara 

mekanis, membentuk “genggaman ok” dengan 

menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Ini akan 

menjadi genggaman dasar Anda. Genggaman ini terdiri 

dari dua jenis: telapak tangan ke atas (genggaman OK 

umum) dan telapak tangan ke bawah (genggaman OK 

terbalik). Tidak perlu menutup dengan ibu jari dengan terbalik). Tidak perlu menutup dengan ibu jari dengan 

ketat dan jari telunjuk Anda menyerupai sebuah cincin. 

Anda dapat pula membuat genggaman berbentuk huruf 

U. Tujuan utamanya adalah agar genggaman ini dapat 

membuat Anda secara efektif dapat mempertahankan 

darah di penis.

4. MULAI DARI DASAR: Sesuai petunjuk, 

cobalah untuk menempatkan genggaman ok 

dekat ke tulang kemaluan. Ini akan melatih 

seluruh batang penis, dari bawah sampai ke 

bagian kepala.

5. PINDAHKAN KE ATAS: Perlahan-lahan 

bergerak ke atas penis, dan pada tahapan ini, 

penting untuk memberi tekanan optimal pada 

penis - tekanan yang ideal namun tidak sampai 

menyebabkan rasa sakit. Kecepatan gerakan tidak 

boleh saat seperti masturbasi. Gerakan sebaiknya 

6. BERHENTI SEBELUM KEPALA PENIS: 

Berhentilah sebelum mencapai kepala penis - 

tahapan ini adalah satu siklus latihan. Latihan harus 

dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak saraf 

dorsal yang membentang di bagian atas penis. 

Bagian yang sangat sensitif adalah serat saraf yang 

terletak tepat di atas kepala penis. Jangan menekan 

di area ini.di area ini.

7. PENGULANGAN: Setelah selesai dan berganti 

tangan, Anda perlu mengulangi seluruh prosedur 

untuk menstimulasi darah tambahan ke penis. 

Gantilah tangan Anda secara teratur. Dengan 

meniru gerakan memerah susu, sentuhlah seluruh 

permukaan penis, kecuali bagian kepala. Ingat 

bahwa penis Anda hanya perlu setengah ereksi saja.

8. LAKUKAN 200 sampai 300 gerakan per hari 

dengan kekuatan sedang saat minggu pertama 

selama 10 menit pertama. Minggu berikutnya 15 

menit. Lakukan 300 gerakan atau lebih per hari 

dengan kekuatan maksimum pada waktu sisanya. 

Latihan yang terlalu aktif dan/atau dilaksanakan 

dengan kasar dapat menyebabkan cedera pada 

pembuluh darah kapiler sehingga menimbulkan pembuluh darah kapiler sehingga menimbulkan 

bintik-bintik kecil kemerahan atau memar.

Jika setiap latihan disertai dengan olesan krim “Titan Gel”, maka Anda dapat mencapai efek yang diinginkan jauh 

lebih cepat daripada hanya dengan melakukan latihan saja. Kombinasi ini membuat efektivitas gel menjadi dua kali 

lipat - stimulasi eksternal aliran darah, yang dipicu dengan gerakan tangan Anda melengkapi rangsangan internal, 

yaitu efek komponen khusus dari krim yang bekerja pada bagian panggul kecil. Instruksi penggunaan krim ini 

adalah yang paling benar dan lengkap. Krim ini adalah produk yang sangat efektif. Hanya dengan menggosok krim 

secara tradisional ke kulit saja akan membawa efek yang diinginkan, tetapi jika dikombinasikan dengan teknik 

pembesaran penis yang telah dijelaskan di atas, hasilnya akan jauh lebih cepat dan hebat.pembesaran penis yang telah dijelaskan di atas, hasilnya akan jauh lebih cepat dan hebat.
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