
 

 

TERAPI MANDIRI UNTUK MR. P 
MAGIC RING & GM OIL 
GM OIL Produk kebanggan kaum Pria Khususnya mau meningkatkan rasa percaya diri dihadapan pasanganannya yang mampu menyulap Mr. P 

menjadi tampak lebih sangar dan gagah (besar dan panjang).Sudah teruji dan terbukti  

Komposisi  
✓ Ekstract VCO  
✓ Glikogen Vit E  
✓ Vit C  
✓ Lecithin  
✓ Asam Amino  
✓ Royal Jelly  
✓ Minyak. Hajar Zahanam  

✓ Ramuan Pilihan Lainnya 

Khasiat  
• Memperbesar dan memperpanjang Alat Vital  

• Mengenyalkan kulit  

• Memulihkan Memar  

• Patah Tulang  

• Gangguan Kudis, kurap, panu, eksim dll.  

• Mempercepat reGenerasi sel  

• Melangsingkan 

• Memperbesar & Mengencangkan Payudara 

Cara Pemakaian Langkah Ke 1 Untuk Menguatkan Mr. P 
1. Panaskan minyyak menggunakan sendok dan lilis setelah hangat Oleskan sampai rata minyak GM ke batang penis, buah 

dzakar/testis, dan rongga diantara anus dan testis secara merata.  

2. Putar buah dzakar/ testis sekitar 1 menit, kiri dan kanan  

3. Totok 3 titik Meridian atas dan bawah d Batang penis 7x  

4. Totok 3 titik Meridian samping kiri dan kanan d Batang penis 7x  

5. Putar putar rongga d antara anus dan testis lalu tarik kearah buah dzakar.  

6. Cubit cubit kecil point 3 dan 4.  

7. Pasang atau cincingkan magic ring di mr. p di ujung batang mp. p 

*Cuci dan bersihkan & cabung magic ring sebelum d berhubungan badan 

Cara Pemakaian Langkah Ke 2 Untuk Memperbesar & Panjang 
✓ Panaskan Minyak GM Oil Menggunakan Sendok dan lilin Setelah hangat Oleskan sampai rata Minyak GM Oil keseluruh batang mr. p 

dan buah zakar sampai ke belakang testing diantara anus 

✓ Tarik satu arah dari pangkal sampai keujung kepala penis. 

✓ Gunakan tangan kiri dan kanan bergantian seperti memeras susu sapi. 

✓ Usahakan penis dalam keadaan relax/lemas. 

✓ Ngurutnya kebawah mulai dari pangkal sampai keujung kepala lingkaran penis 10x tarikan.  

✓ Setelah itu tahan 10 detik dibagian ujung kepala penis. 

✓ Jangan terlalu kuat/cepat ngurutnya lambat tapi pas ulangi lagi ngurutnya seperti itu selama 10 atau 15 menit.  

✓ Sehari 1 sampai 3x pagi siang malam hari. 

✓ Jika penisnya dalam keadaan tegang diamkan dulu sejenak baru setelah agak lemas diurut lagi. 

✓ Lalu setelah 5 sd 10 menit cuci dengan air bersih 

**** Lakukan Terapi mandiri ini minimal sehari 3x selama 14 hari minimal dan selama terapi ini diusahakan jangan dulu berhubungan badan 

selama 1minggu agar maksimal 

Manfaat MAGIC RING :  
Memperlancar peredaran darah, mengatasi ejakulasi dini, memperbesar alat vital pria, membatu penyembuhan impotensi, dll  

Salah satu keunikan dari magic ring gm adalah terbukti memiliki kemampuan untuk menyerap kandungan iodine atau yodium. Meskipun hingga 

saat ini belum ditemukan bukti literatur ilmiah yang menyebutkan secara otentik khasiat magic ring untuk kesehatan, namun kandungan 

inframerah jauh atau Far Infrared (FIR) yang disinyalir terdapat pada magic ring telah terbukti memiliki begitu banyak manfaat kesehatan dalam 

dunia medis. Diantaranya seperti: 

1. Menetralisir kandungan racun (detoksifikasi) yang terdapat dalam tubuh yang mampu mengurangi beban kerja organ hati dan ginjal 

2. Mengaktifkan molekul air yang terdapat pada tubuh. Molekul air ini kemudian memiliki efek berantai terhadap meningkatnya cairan 

tubuh sehingga tubuh dapat terhindar dari dehidrasi 

3. Memperbaiki sirkulasi darah mikro dengan cara memperbesar jaringan kapiler yang mengalir ke jantung 

4. Meningkatkan stamina dan metabolisme tubuh secara keseluruhan inframerah jauh juga dapat membantu regenerasi sel-sel tubuh, 

percepatan penyembuhan serta membentuk imunitas atau kekebalan tubuh terhadap bakteri serta kuman penyebab penyakit 
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