www.zvetsit-penis.cz

Napsali jsme pro Vás e-book zdarma, kde můžete mít pohromadě
všechny metody na zvětšení penisu po ruce. Naleznete zde cviky na
zvětšení penisu, bylinky, doplňky stravy, extender a další tipy na
zvětšení penisu. Věříme, že tento e-book Vám dokáže pomoct
dosáhnout maximálních velikostí.
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Celosvětový žebříček průměrných velikostí
Pro úvod se podívejte, jaký je průměr velikostí po celém světě, pro lepší inspiraci a motivaci do budoucích
výsledků. Můžete zde naleznout, kde mají největší libida a kde naopak mají malé libida, což je známo, že je
to Čína.
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Přírodní doplňky stravy
Je vědecky dokázáno, že tablety mají vysoký účinek na zlepšení
tak zásadních vlastností penisu jako je velikost, šířka nebo
kvalita erekce. Dostáváme mnoho pozitivních zpráv od mužů,
kteří naše doporučené tablety využili a dosáhli svých vysněných
velikostí za nízkou cenu, bez chirurgické operace a hlavně bez
vedlejších účinků.
Používání doplňků stravy na zvětšení penisu, je velmi rozšířené
zejména v USA, Austrálii, Velké Británii a Kanadě, kde způsobilo
doslova revoluci v této oblasti. Dnes se také některé značky
dostaly na Evropský trh, které naleznete u nás a ty nejkvalitnější
za příznivé ceny a které opravdu fungují. Mezi ty nejúspěšnější jak ve světě tak i u nás, patří zejména
přírodní prášky na zvětšení penisu Andropharmiapenisnebo Vimax.

Jak funguje doplněk stravy?
Stavba penisu se skládá ze tří částí. Dvě z nich jsou párové (topořivá tělesa) a jsou
zodpovědné za pevnost erekce prostřednictvím regulace toku krve. Čím více jsou
topořivá tělesa naplněna krví, tím větší erekci získáte. Třetí část penisu je menší
(houbovitá tkáň) a ta slouží k zabránění stlačení močové trubice během erekce. Klíč ke
zvětšení penisu pak spočívá v rozvoji topořivých těles tak, aby mohly pojmout větší
množství krve.
Tablety na zvětšení penisu obsahují přírodní výtažky z rostlin. Jejich složení stimuluje měkké tkáně
penisu tak, že je možné dosáhnout jeho trvalého zvětšení jak na délku, tak v šířce. Těchto výsledků lze
dosáhnout pomocí posílení produkce testosteronu, který stimuluje dilataci cév a zlepšuje schopnost erekce.
Tímto procesem se dosáhne k posílení tkání penisu, který je ve výsledku větší a silnější natrvalo.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?


Delší a širší penis



Lepší kontrola ejakulace



Kvalitnější a silnější erekce



Výsledky jsou trvalé



Bez vedlejších účinků



Zvýšení sebevědomí



Pomáhá při srovnání penisu
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Cviky na zvětšení penisu
Cviky na zvětšení penisu, patří mezi nejpoužívanější a nejstarší
metody na zvětšení. Cviky jsou velice žádané, díky peněžní
nenáročnosti. Metoda je zcela zdarma, nepotřebujete další
pomůcky, ale musíte počítat s výsledky, které se dostaví, až za
několik měsíců. U nás naleznete pouze cviky, které jsou námi
ověřené a zdravotně nezávadné.
UPOZORNĚNÍ: Vždy než začnete provádět jakékoliv cviky na
zvětšení penisu, nejdříve úd zahřejte. Možnosti jak zahřát penis je
mnoho to záleží na vaší fantazii, ale mezi ty nejklasičtější patří
horká sprcha nebo koupel a horký ručník (Může být ručník
odmočený ve vařící vodě). Zahřívací proces slouží jako, když
začínáte cvičit v posilovně a musíte nejdříve svaly zahřát, buď
protahováním, nebo rotopedem. Pokud nechcete, aby došlo
k poraněním, tak tento proces neopomeňte.

Nejznámější cviky na zvětšení penisu
1. Kegelovy cviky - Kegelovy cviky patří mezi nejznámější cviky na zvětšení penisu. S touto technikou přišel
Dr. Arnold Kegel ve 20. století a původně měli sloužit ženám, které byli po porodu a chtěli mít zase zúženou
vagínu. Po delším zkoumání se přišlo na to, že kegelovy cviky jsou také vhodné pro muže. Kegelovy cviky
nejsou přímo zaměřené na zvětšení penisu, ale mají výrazný vliv, na prokrvování penisu což vede, jak
k zvětšení údu, tak k pevnosti.
2. Jelqing – Cvik Jelqing je zcela jednoduchý, stačí složit prsty do guesta OK, jak můžete vidět na obrázku v
článku. Poté co si správně uchopíte libido, jej začnete tahat před sebe po dobu 15 sekund. Po dokončení
série si dejte chvíli pauzu a pak zase začněte tahat, opakujte cca 5 sérií. Pokud budete mít dokončený první
způsob, tak teď začněte natahovat penis do stran a stejně tak opakujte 5x po dobu 15 sekund. Dávejte si
pozor, abyste si neutrhli penis. Ne, nebojte, neutrhnete jej, ale tahejte s mírou.
3. Wally Wally Up - Tato metoda na zvětšení penisu se nazývá Wally Wally Up a jde o metodu, která je zcela
přírodní. Tuto metodu můžete prakticky využít téměř všude.
Vezměte si například dřevěnou židli a sedněte si na její okraj, tak aby penis visel dolů. Vydržte tak než
dosáhnete plné erekce a poté na penis položte ručník. Pokud se Vám zdá taková zátěž příliš malá, můžete
využít mokrý ručník. Cviky na zvětšení penisu Wally Wally Up provádějte ve 20x opakovaní s pauzou 5
sekund.
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1. Kegelovy cviky
Mnoho mužům jsou kegelovy cviky známy nebo si to jen neuvědomují.Kegelovy cviky na zvětšení penisu přivedl
Dr. Arnold Kegel ve 20. století a původně měl sloužit ženám, které byli po porodu a chtěli mít zase těsnou vagínu.
V pozdější době se zjistilo, že kegelovy cviky mají pozitivní vliv na mužské přirození a sexuální
výkonnost. Kegelovy cviky nejsou přímo zaměřené na zvětšení penisu, ale mají výrazný vliv na prokrvování
penisu.

Co jsou Kegelovy cviky?
Kegelovy cviky se zejména zaměřují na posilování skutečného kosterního svalstva – Vaše svaly pánevního dna.

Co přinášejí Kegelovy cviky?


Zlepšují předčasnou ejakulaci



Zlepšují erektivní dysfunkce



Zdravější a tvrdší penis



Mírné zvětšení penisu



Déletrvající erekce



Větší množství a vzdálenost spermatu



Zdravější prostata



Prožití silnějšího orgasmu



Větší výdrž při sexu

Pokud to myslíte vážně se zvětšením penisu, tak byste měli tento cvik zařadit do svého režimu. Jestli vlastní
prášky na zvětšení penisu jako jsou Andropharmia penis a Vimax, tak tyto cviky není zapotřebí využívat. Nejenže
Vám kegelovy zkvalitní penis, ale také Vám přinese některé výhody v postelových hrátkách.
Kegelovy cviky jsou také velice populární ve zdravotnictví, kde je doporučují jak mužům pro zlepšení erekce
nebo ženám pro zúžení vagíny. Již si nemusíte zakupovat žádný produkt jako je viagra a můžete využít své vůle
na kegelovy cviky.

Jak provádět Kegelovy cviky?
Technika Kegelových cviků spočívá ve stahování PC svalu, jen tehdy kdy nemočíte. Pokuste se udržet stáhnuté
svaly co v nejdelším časovém intervalu. Ze začátku budete rádi, když PC sval stáhnete, alespoň na chvíli. Mnoho
mužů není vůbec schopných tyto svaly stáhnout. To znamená, že máte slabý PC sval. Nemusíte mít obavy, pokud
budete využívat kegelovy cviky delší dobu, tak uvidíte jak je to snadné. Ale bez tréninku se nic nestane. Kegelovy
cviky je možné praktikovat sám bez jakékoliv druhé pomoci.
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Jak často provádět kegelovy cviky?
Vzhledem tomu, že jde o PC sval a jde o samý sval jako je tricepsový nebo bicepsový, tak kegelovy cviky
provádějte vždy obden, aby nedošlo k přemožení svalu. Kegelovy cviky cvičte max. 3 – 4x za týden.

Další informace
- Kegelovy cviky na zvětšení penisu: Provádění Kegelových cviků spojte s Jelqingem (Bod níže) či jiným
podobným cvičení, který napomáhá do penisu rozproudit více krve. Nejdříve se naučte správně provádět
kegelovy cviky a poté můžete zapojit s tímto cvičením zapojit jiné techniky.

- Kegelovy cviky využijí také ženy: Kegelovy cviky jsou určené jak mužům, tak i ženám, především tento cvik byl
vyvinut pro ženy. Pokud naučíte provádět kegelovy cviky, tak získáte oba intenzivnější a kvalitnější sex. Pokud
žena dokáže stáhnout PC sval při sexu, tak dojde k sevření vagíny a následně kvalitnější rozkoš.

- Kegely a předčasná ejakulace: Často se stává u mužů, že pokud trénují kegelovy cviky, dosahují předčasné
ejakulace u sexu s ženou. Nezoufejte, stává se to u opravdových začátečníků, pokud tento svalu budete trénovat
dále, dosáhnete zesilnění PC svalu a samozřejmě předčasná ejakulace zmizí. Po delším tréninku zjistíte, že penis
dokážete zcela ovládat.
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2.Jelqing
Jedná se o zcela přírodní cestu ke zvětšení penisu, jde o cvičební
techniky Jelqing.Cvik začínáte tak, že uchopíte penis za žalud palcem
a ukazováčkem. Přesně tak, jak můžete vidět, na obrázku jde o gesto
OK. Následně uchopený penis začnete natahovat před sebe a do
stran. Strany střídejte zhruba po 15 sekundách a po sérií, jsi dejte
chvilku pauzu. Penis si především neutrhněte, tahejte, dokud vás
penis začne bolet.

Jelqing krok za krokem
Před každým cvičením, vždy penis zahřejte buď horkou vodou, nebo horkým ručníkem. Předejdete, tak
případným komplikacím a sraženinám.
1. Nejdříve zahřejeme penis (horká vana, horký ručník..)
2. Naneste na penis lubrikační gel nebo dětský olejíček.
3. Nedosahujte erekce, myslete na něco asexuálního.
4. Složte prsty do gesta OK a sevřete penis těsně pod žaludem
5. Jakmile uchopíte penis, tak aby Vám nevyklouzl, táhněte jej kupředu, po dobu 15 sekund a opakujte, tak 5x.
6. Dejte si chvíli pauzu, opět chytneme penis do ruky s guestem KO a tahejte 15 sekund na levou stravu a poté
na pravou opět, takhle vystřídejte strany 5x.

Jelquing cviky slouží k zvětšení penisu?
Ano! Tento způsob se používám po mnohá generace a pracuje na principu extenderu – natahovač penisu. Tento
způsob také využívají některé kmeny v Africe k natahování uší tzv. „Žirafí cvik“. Poté tato metody byla
vyzkoušena a využita k zvětšení penisu. Mezi nejznámější extendery, patří Andropenis.

Pozor!


Neopomenout na zahřátí libida a neprovádět cvik, když je penis v plné erekci max. 70%
Veškerá technika jelqing cviků jsou popsány v obrázcích a také se můžete inspirovat z videa.
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3.Wally Wally Up
Tato metoda na zvětšení penisu se nazývá Wally Wally Up a jde o
metodu, která je zcela přírodní. Tuto metodu můžete prakticky
využít téměř všude.
Vezměte si například dřevěnou židli a sedněte si na její okraj, tak aby
penis visel dolů. Vydržte tak než dosáhnete plné erekce a poté na
penis položte ručník, jak můžete vidět na obrázku. Pokud se Vám
zdá taková zátěž příliš malá, můžete využít mokrý ručník. Cviky na
zvětšení penisu Wally Wally Up provádějte ve 20x opakovaní
s pauzou 5 sekund.
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Extender – Natahovač penisu
Extender neboli natahovač penisu má své místo také ve zdravotnictví. Extender se
využívá ve zdravotnictví ke srovnání zakřiveného penisu. Mnoho mužů trpí právě
tímto problémem, který jim přináší různé bolesti a to především při sexu.
Natahovač penisu má také další výhodu a to, že dokáže zvětšovat penis, ale také
rozšiřovat. Technika pochází z jižní Afriky, kde si kmeny podobným způsobem
natahují uši. Jde o zcela bezpečnou techniku, která má pouze jednu nevýhodu.
Natahovač penisu při pravidelném používání, přinese výsledky až za několik měsíců.
Extender je osvědčenou pomůcko i v lékařství a pracuje tak, že erektilní tkáň v penisu
(CoporaCavernosa) během erekce udržuje krev a zvětšovače penisu se s cílem zvětšit
penis soustředí právě na tuto oblast. Pokud do této tkáně proudí vetší množství krve,
tak se zlepšuje erekce a zvětšuje se úd.
Jak funfujeextender krok za krokem?
Pokud si myslíte, že tato metoda na zvětšení penisu je pro Vás nejvhodnější, tak ji také nezapomeňte
správně provádět. Přesný návod na extender naleznete níže. Pokud jste si zakoupili natahovač penisu
Andropenis, podrobný návod je součástí balení.
1. Penis nesmí být ve ztopořeném stavu max. na půl.
2. Protáhněte penis přes kroužek do natahovače penisu „ Obout se do sedla“.
3. Řemínek přiměřeně utáhněte.
4. Nastavte natahovač penisu dle vaší libosti, aby došlo k pnutí. (Nesmí Vás to bolet!)
5. Přetáhněte zvětšovač na konec penisu. Jakmile budete mít vše hotovi, stačí jen nastavit tyčinky do tahací
polohy a nosit extender zhruba cca 5 hod.
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Horká sprcha
Jak jste se již na začátku mohli dozvědět o tom, že horká sprcha se využívá před
cviky na zvětšení penisu. Ale také má výrazný vliv na zvětšení penisu, především
před sexuálním výkonem. Každý z Vás se určitě koupe každý den, především
v horkých dnech. Ale víte, že horká sprcha má výrazný vliv na zvětšení penisu a
zkvalitnění erekce? Ano, pokud namíříte sprchovou hadici na penis a pustíte
horskou sprchu (ne vařící!), tak se do penisu začnete nahánět větší množství
krve, která má na starost dokonalou erekci a zvětšení penisu. Především tato
metoda na zvětšení penisu je vhodná před sexuálním stykem, kdy dojde
k prokrvení penisu a tím dosáhnete plné erekce.
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Oholit ochlupení penisu
Přesně tak, lze dosáhnout zvětšení penisu pouhým oholením ochlupení
na penisu. Jde pouze o optický klam, ale u žen to má význam a
především „Ptáček vykoukne z hnízda ven“. Někteří mohou mít staré
zlozvyky, které jim zabraňují oholení ochlupení. Dnes oholené ochlupení
na přirození je běžná věc, především u mladých. Pokud chcete
dosáhnout optického zvětšení penisu, stačí jen oholit roští. Především
je to hezčí, hygieničtější a moderní.
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Vakuová pumpa
Téměř každý slyšel o vakuové pumpě. Vakuová pumpa je jaká si roura, do které se
strčí penis a poté se začne vytvářet podtlak, pumpičkou vyvedenou z roury.
Pumpičky neboli vakuová pumpa vytvářejí podtlak, v penisu, která shromažďuje
krev, nadměrně v podkožním vazivu. Na základě tohoto principu vede ke zvětšení
penisu jak do šířky, tak i do délky, ale výsledek trvá pouze 1 hodinu. Při
dlouhodobém používání může dojít k mírnému zvětšení penisu. Následkem
nízkého tlaku vzduchu dochází často k potrhání žilek pokožky penisu, následky
většinou zůstávají trvale viditelné. Při častém používáni pumpičky, se může stát, že
se poškodí erekce nebo jiné trvalé poškození penisu.

Upozornění
Vakuovou pumpu používejte s opatrností, aby nedošlo k poškození, pokud se budu
řídit obsahovým balení, také nemůže nic stát. Především vakuová pumpa slouží jako zvětšovač penisu
pouze na hodinu a to především před sexuálním výkonem, protože zvětšení penisu vydrží cca 1 hodinu.
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Bylinky
Mezi přírodní produkty, které působí na zvětšení penisu, jsou bylinky a používají se již po mnoha staletí.
Mnoho z bylinek můžete naleznout v přírodních prášcích na zvětšení penisu. U bylinek máte stoprocentní
jistotu, že se vyvarujete zdravotním komplikacím. Nejkvalitnější bylinky na zvětšení penisu naleznete
rozepsány níže.

Bylinky určené k zvětšení penisu
Extrakt z listů Škornice velkokvěté (EpidemiumLeafExtract) – Tato bylina má úžasnévýsledky na erektivní
dysfunkce. Také napomáhá do penisu proudit více krve, která způsobuje zlepšení
erekce a zvětšení penisu, jak jste již mohli zjistit na našich stránkách. V neposlední
řadě, tato bylina vpouští do těla více testosteronu, které mají další vlivy na
zvětšení údu, zkvalitnění erekce, zlepšení plodnosti a zvyšuje chuť na sex.
Především je vědecky prokázáno, že extrakt ze Škornice obsahuje látku zvanou
icariin, která působí v těle jako přírodní viagra.

GingkoBiloba - Další velice známá bylina, která se běžně v lékařství používá
k posílení mužské potence. Při dlouhodobém užívání byliny GingkoBiloby, se dostaví
zdokonalení erekce a zvýšení chuti na sex natrvalo. Bylina byla testována na mužích,
kteří trpěli různými typy sexuálních problémů. Bylina je nejkvalitnější přírodní látka,
která působí na zlepšení erekce a napomáhá při zpevnění ochablého údu.
Granátové jablko - Nebolijablko plodnosti je plod stromu
marhaníku a pochází z Orientu. Je označováno jako
symbol plodnosti, jádra a listy vykazují vysoký obsah rostlinných hormonů
prospěšných pro muže i ženy. Z granátového jablka se využívá především šťáva,
ze které se dělá řada koktejlů a džusů. Nejznámější je orientální nealkoholický
nápoj šerbet. Jde o chlazený nápoj z ovoce a cukru.
Prášky na zvětšení penisu – Mezi nejpoužívanější přírodní produkty
k zvětšení penisu, patří prášky, které jsou ve většině případů,
vyrobenyz uvedených bylinek. Dávejte pozor při výběru a vždy se
ujistěte, že prášky na zvětšení penisu, jsou zcela přírodní. Mezi
nejznámější pilulky na zvětšení penisu, které ověřili naši redaktoři a
čtenáři, patří Andropharmia penis,AndropharmiaVigoraVimax.
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Používejte často penis
Je vědecky prokázáno, že penis se zmenší o 19,8% v 50 letech. Tento
jev se vyskytuje zejména u mužů, kteří ve starším věku penis
nevyužívají na sexuální praktiky. Je zapotřebí udržovat kapiláry
v obou komorách v topořivém tělísku, v plném vytížení a nemělo by
dojít k ochabnutí.
Pokud jste dostatečně sexuálněvýkonní, tak musíte pociťovat
pevnější a delší erekci. Při dlouhodobější praktikování dosáhnete
mírnému zvětšení penisu. Pokud nedisponujete nyní partnerkou, tak
doporučujeme masturbovat 3x až 6x denně. Při masturbaci nebo při sexu dochází ke většímu prokrvování
penisu a to vede k pevnější erekci nebo k zdelšení údu.
Nebo si můžete pořídit umělou vagínu Fleshlight, která je vhodná jako
dokonalá masturbační pomůcka pro všechny muže. Nejen že Vaše
libido bude stále trénovat bez ohledu na partnerku, ale také dokáže
výrazně zvýšit výkon sexuálních praktik. Umělé vagíny Fleshlight,
vypadají jako skutečné vagíny a také jejich materiál tomu odpovídá.

www.zvetsit-penis.cz

Zhubněte nadbytečná kila
Přesně tak, velký penis mají především hubení muži.
Nadbytečné tuky, které nabíráte, se neusazují u mužů
jen pouze v břiše a nohách, ale také v podbřišku. Pokud
si zabrouzdáte na internet nebo sledujete porno, tak
jste si jistě všimly hubených mužů s velkým penisem,
nebo baculatější muže, s menším penisem. Je vědecky
prokázáno, že při zhubnutí 10 Kg se penis zvětší o cca
1,5 cm. Tohle jsou přesvědčivé výsledky a nejen, že
když zhubnete, získáte na velikosti penisu, ale také
budete mít více energie, sebevědomí, zdravé tělo a
určitě lepší náladu co celého dne.
Zhubnout nějaká nadbytečná kila má mnoho výhod, které se odráží v běžném životě. Především by měl
každý zvážit, jestli je pro něj vhodné zhubnout nebo využít jiný způsob zvětšení penisu. Ne každý má
nadváhu, proto doporučuji navštívit stránky www.fitprasky.cz, kde naleznete tipy a triky jak buď zhubnout,
nebo se můžete dozvědět, jestli je vaše váha vůči výšce v normálu. Tyto hodnoty můžete změřit pomocí
BMI kalkulačky. Především pokud chcete hubnout, zapojte do cvičebního programu aerobní cvičení jako je
aerobik, kolo, rotoped, běh, plavání a jiné sporty, u kterých se hýbete.
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Návlek na penis
Návlek na penis je další možnost jak penis zvětšit rychle a bez zdravotních komplikací. Pokud
si chcete vyzkoušet s partnerkou jaké to je mít velký penis, tak návlek na penis je jakousi
erotickou pomůckou, která je vhodná pro páry a dodává libidu pár centimetrů navíc.
Návleky na penis se vyrábějí buď hladké, a nebo s nějakými výstupky, které mohou při sexu
dráždit partnerku uvnitř vagíny. Jsou vyrobeny z antialergenního materiálu, který je pružný a
pevný. Návlek na penis je vhodný na každou velikost penisu a stačí jej navléct a jít na věc.
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Děkujeme za pozornost!
Doufáme, že Vám e-book bude nápomocen a dosáhnete maximálních
velikostí. Veškeré tipy, které jste zde, mohli shlédnout, jsou zcela
zdravotně nezávadné a některé se využívají v lékařství. Pokud máte
jakékoliv otázky a chtěli byste je odpovědět, stačí nám napsat přes
kontaktní formulář. Jestli se Vám e-book líbil a pomohl Vám, tak
budeme rádi, když jej na oplátku zašlete známým a pomůžete jim s touto
choulostivou tématikou.

E-book zdarma - Tipy a Triky na zvětšení penisu vytvořili redaktoři
stránek:

zvetsit-penis.cz

