:عند استعمال تيتان جل ينصح باتباع الخطوات التالية
دافء ووضع عىل القضيب منشفة مبللة بماء ى
يفضل استخدام المنتج بعد غسل العضو بماء ى
دافء لمدة دقيقة ى
حت تفتح
.المسامات و يسمح بامتصاص المنتج بطريقة أسهل وأرسع
وضع كمية معقولة من الجل عىل السطح الكامل للقضيب
التدليك والشد من األسفل اىل األعىل لمدة  3دقايق االحسن إستعمال مضخة أوتوماتكية لشد
حت يتم امتصاص الجل بالكامل ،ينصح خالل ى
واالنتظار بضع دقائق ى
فتة االمتصاص بعدم ارتداء المالبس الداخية ألن ذلك
 .يحول دون عملية االمتصاص
ومن الجدير بالذكر أنه خالل األسبوع ى
التان من استخدام الجل ستالحض إختفاء رسعة القذف وزيادة القدرة
ي
ى
ى
وف األسبوع التالت ستالحظ زيادة بطول القضيب قدرها  2سم وزيادة السمك بمقدار 0.5
ستيد طول القضيب بمقدار  1سم ،ي
ى
سم .أما عند االنتهاء من العالج ،زيادة الطول بمقدار  3اىل  4سم وزيادة السمك تالحض ذالك يف حالة اإلنتصاب
يجب إستعمال كمية كافية من العبوات عىل األقل إتنان أو تالت اىل  4عبوات كل شخص و هرموناته لضمان نتيجة جيدة و داءمة
ى
ى
فتة االستعمال من شهر اىل  45يوم
مرتي ى يف اليوم  .يوميا
 .كل عبوة  10اىل  12يوم  .من مرة اىل
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