
GEL V8 BIG SIZE TURBO ICE 

GUIA DE UTILIZAÇÃO 

 

Molhe o pênis com água e depois aplique uma fina camada do gel V8 BIG SIZE TURBO 

ICE no pênis ainda em estado flácido. Faça massagem de 3 a 5 minutos com movimentos 

de masturbação pelo menos uma vez ao dia. Após o uso lave o pênis com água e sabonete 

para retirar totalmente o gel. 

Para obter um resultado mais rápido e duradouro, aplique também uma pequena 

quantidade no períneo, região que fica entre o saco escrotal e o ânus. 

O períneo é uma região que possui várias terminações nervosas que quando estimulado 

pela ação do gel, proporcionará uma sensação muito mais intensa. 

Ao massagear o pênis, você perceberá que ele começará a obter uma leve ereção quase 

que instantaneamente, mas não se preocupe e não pare, pois é nesse momento que os 

componentes ativos vasodilatadores estão começando a fazer efeito.  

Você sentirá uma leve sensação de “gelado” e o seu pênis começará a endurecer devido 

a absorção do gel que é estimulante e que proporcionará uma vasodilatação eficiente. Se a 

sensação de “gelado” for incômoda, da próxima vez aplique uma quantidade menor. 

O pênis é um músculo oco e haverá um aumento do fluxo de sangue nos corpos 

cavernosos, prolongando e reforçando muito a ereção. Esse efeito foi carinhosamente 

batizado pelos nossos clientes de “Efeito Rocha”. 

Mesmo que você fique muito excitado, continue massageando com movimentos de 

masturbação. Se você ejacular durante a massagem, o seu pênis permanecerá ainda com 

algum nível de ereção por mais algum tempo. Relaxe e deixe o seu pênis amolecer 

naturalmente, pois isso também faz parte do método. Após o uso lave o pênis com água e 

sabonete para retirar totalmente o gel. 

Resultados desejáveis 

O gel V8 BIG SIZE TURBO ICE proporciona uma experiência e sensação de aumento do 

tamanho e grossura do pênis, fortalecimento da ereção e o prolongamento do tempo da 

relação sexual. O desejo de praticar sexo ou masturbação também se intensificará. 

Outras indicações 

O gel V8 BIG SIZE TURBO ICE pode ser usado durante a relação sexual proporcionando 

um ótimo desempenho e potência. Também pode ser usado para a masturbação, onde a 

criatividade, fantasia e a imaginação proporcionam infinitas e inimagináveis formas de 

prazer. Siga os seus instintos e tenha uma vida sexual ativa e feliz. 

IMPORTANTE 

O gel V8 BIG SIZE TURBO ICE foi formulado cuidadosamente para proporcionar uma 

experiência única para homens que buscam apimentar e turbinar a sua vida sexual, não 

importando como e nem com quem, portanto use sozinho ou acompanhado. Use e abuse!  

Para melhor resultado o uso do gel V8 BIG SIZE TURBO ICE deverá ser contínuo.  

Não interrompa o método. 

 

Para fazer novos pedidos acesse www.v8bigsize.com 

http://www.v8bigsize.com/

