Apakah anda pria yang menginginkan ini??
• Kemampuan mengendalikan ejakulasi, sehingga bisa membuat
pasangan Anda mendapatkan orgasme berkali-kali (multi orgasme).
• Kemampuan mempertahankan gerakan dongkrak naik turun yang
kuat untuk merangsang pasangan agar ketagihan.
• Kemampuan bertahan selama yang diinginkan wanita di atas
ranjang.
• Kemampuan untuk menyemprotkan sperma dengan kuat, sehingga
mengejutkan pasangan anda ketika mencapai klimaks
• Memiliki penis yang lebih besar, panjang, kokoh, dan berotot.
• Mempunyai gairah yang selalu menggelora dan stamina prima.

(Abah Otong) dari Kramatwatu, Serang Banten. Keduanya memang spesialis
di pembesaran alat vital asli daerah Banten.

Penasaran mengapa Klinik Prabu Abah dapat mengatasi ini??

Klinik Prabu Abah menerapkan metode akupuntur, dengan bantuan jarum,
minyak khusus, beberapa pijatan dan disertai doa kepada Allah SWT. Hanya
perlu waktu sekitar 15-20 menit untuk pasien diterapi. Terapi ini berupa
teknik akupuntur pada beberapa titik alat vital untuk melancarkan dan
meningkatkan peredaran darah ke area penis secara maksimal. Hasil
perubahan ukuran kelamin dapat dilihat dalam waktu singkat dan permanen
seumur hidup.

1. Membuka aliran darah ke penis secara maksimal dan meningkat
Permasalahan yang terjadi oleh alat vital pria seperti cepat keluar (ejakulasi
dini) ereksi singkat, lemah syahwat, dan disfungsi ereksi merupakan momok
yang menakutkan bagi pria. hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti
kurangnya berolahraga, gaya hidup, merokok, dan peredaran darah yang
kurang lancar.

Berikut ini pemaparan keunggulan therapi akupuntur genital kami :

Untuk ereksi yang kuat, perlu darah dan energi untuk mengisi penuh ronggarongga tempat pembuluh darah. Juga penting ada dukungan kerja tendon dan
otot sekitar penis yang memungkinkan terjadinya ereksi dengan baik.
Metode akupuntur genital di Klinik Prabu Abah merupakan salah satu metode
untuk membuka jalan dan memperlancar aliran darah secara maksimal
bahkan dapat ditingkatkan menjadi 2-4x lipat. Sehingga metode ini banyak
membantu mengatasi permasalahan alat vital pria.
Abah Amin sudah menangani pasien dari berbagai daerah di Indonesia dan
luar negeri. Tak terkecuali para pejabat dan publik figur (artis)-pun pernah
diterapi di Klinik Prabu Abah. Alhamdulillah hasilnya tidak ada yang
mengecewakan, bahkan sebaliknya, pasien yang sebelumnya sudah di therapi
datang lagi ke klinik dengan membawa beberapa calon pasien baru yang ingin
juga di therapi.

2. Memperbesar volume penis

Performace anda jadi lebih meyakinkan, lebih percaya diri dan jadi idola
setiap wanita.

Corpus dan corpora merupakan rongga-rongga tempat berkumpulnya
pembuluh darah di penis. Area ini ibarat seperti ruangan yang dapat
menampung setiap mili liter darah saat ereksi. Corpus dan corpora berbentuk
seperti spons silinder panjang, maka apabila aliran darah terus menerus di
tingkatkan, Corpus dan corpora akan terus mengalami perkembangan sampai
ke titik maksimum.

Tanpa mengkonsumsi obat-obatan, supplemen, delay spray, hajar
jahanan, serta bahan-bahan pendukung lainnya. (Kok Bisa??)
Ya, Karena ini murni dari performa anda sendiri.
(Insyallah Kami bantu meningkatkannya, dengan bantuan dan kuasa
Allah SWT)
Therapi yang dilakukan hanya sekali, namun manfaatnya seumur hidup.
Sebuah investasi yang sangat hebat, untuk kebahagiaan anda dan
pasangan.
Solusi ini hanya bisa ditemukan di Klinik Prabu Abah.
Klinik Prabu Abah merupakan tempat pengobatan alternatif yang telah
berpengalaman dalam menangani berbagai macam keluhan genital pria,
seperti mengatasi lemah syahwat, impotensi, disfungsi ereksi, ejakulasi dini,
dan memperbaiki ukuran alat vital, baik panjang maupun lebar.

Tak heran Kliniknya tetap ramai, meskipun jarang sekali beriklan. Pasien
yang datang biasanya dari rekomendasi temannya, atau dari mulut ke mulut,
dari desas desus yang beredar bahwa di Serang Banten memiliki tabib yang
dipercaya dapat meningkatkan potensi pria sesungguhnya.
Pada hakikatnya, pria di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan
berbagai keistimewaannya, termasuk memiliki performa yang sangat baik
terutama urusan “kejantanan”, namun karena gaya hidup, pola makan, dan
malas berolahraga menjadi faktor menurunnya performa tersebut. Abah Amin
dengan berbekal ilmu tariqat yang sudah dijalaninya bertahun-tahun,
mencoba untuk memulihkan potensi dan meningkatkan performa pria yang
sebenarnya sudah dimilikinya.
Rasakan kehebatan therapi genital yang dilakukan di Klinik Prabu Abah. 1
kali untuk kebahagiaan seumur hidup dapat anda dapatkan disini
Kado terbaik untuk pasangan anda tidak selalu kemewahan harta, tetapi
performa dan kualitas anda diatas ranjanglah yang segalanya menjadi
mewah

Klinik ini ditangani langsung oleh Tabib Abah Amin yang berpengalaman
dalam bidang pengobatan alternatif pembesaran alat vital yang sudah tersohor
di Banten. Abah Amin merupakan adik kandung dari Tabib H. Muchibat

Dijamin pasti pasangan anda akan terkejut dan terkagum-kagum dan
pasti dia akan ketagihan lagi dan lagi.
Anda seperti dilahirkan kembali dengan kemampuan spesial yang lebih
baik dari sebelumnya.

Proses perkembangan ini memakan waktu 22-25 hari sejak awal therapi di
Klinik Prabu Abah. Efek yang dirasa di tahap ini yaitu area penis yg
membesar, permukaan penis yang kilap (seperti balon), ada sedikit rasa nyeri
akibat dari Corpus dan corpora yang sedang menyesuaikan diri untuk
menampung aliran darah yang meningkat saat ereksi.
Analogi seperti sebuah ruangan yang hanya mampu menampung 20 orang
namun dipaksa harus menampung 30 orang. Maka ruangan perlu
dikembangkan dan dikonstruksi ulang agar mampu menampung kapasitas yg
baru.
Dalam proses konstruksi volume ini, diperlukan perlakuan panas dengan
mengkompres air hangat 40-50°C di sekitar pangkal dan batang penis.
Fungsinya agar daerah Corpus dan corpora dapat memuai mengikuti aliran
darah yang masuk. Kompres air hangat ini dapat dilakukan setiap pagi dan
malam hari. Atau setiap kali penis berereksi.
Daerah Corpus dan corpora yg sudah mengembang akan tampak pada ukuran
diameter penis yang semakin bertambah. Dengan ukuran ini, sudah cukup
bagi penis untuk kembali memerawani istri tercinta. Apabila ada rasa sedikit
nyeri, lakukan kegiatan bersenggama secara perlahan. Sambil menikmati
setiap gesekan yang terjadi pada dinding vagina istri. Dijamin istri akan
merasakan sensasi gesekan yg lebih terasa dengan ukuran diameter penis baru
anda.
3. Mengatasi ejakulasi dini dan disfungsi ereksi
Ejakulasi dini dan disfungsi ereksi merupakan permasalahan terbesar bagi
semua pria. ejakulasi dini merupakan kondisi ketika seorang pria

mengeluarkan sperma (mencapai klimaks) terlalu cepat saat berhubungan
intim, sedangkan disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan penis untuk dapat
bereteksi secara maksimal, atau bahkan tidak berereksi sama sekali.
Secara fisiologis, sebetulnya ada dua penyebab disfungsi ereksi pada pria
yaitu adanya kebocoran vena dan penyempitan pembuluh arteri akibat adanya
endapan lemak. Pada saat pria mengalami penuaan, maka pasokan darah
kedalam area penis bisa menurun karena makin banyaknya endapan lemak
didalam pembuluh-pembuluh arteri. Konsekuensinya serat-serat otot didalam
penis yang tugasnya mengatur agar darah mengalir melalui pembuluh darah
mulai berubah menjadi jaringan penghubung. Padahal jika semakin banyak
jaringan penghubung, maka dapat dipastikan akan sulit untuk mendapatkan
ereksi, hingga akhirnya tidak bisa ereksi sama sekali.
Bahkan pada penis dengan arteri bersih tampaknya aliran darah normal saja
juga tidak cukup untuk membuat jaringan ini tetap sehat. Karena itulah pria
sering mendapat ereksi spontan ketika tidur (frekuensi terbanyak pada pagi
hari), karena tubuh memberi oksigen tambahan melalui aliran darah ke penis.

5. Memperpanjang ukuran penis 30-40%
Banyak studi yang menyatakan bahwa memperpanjang ukuran penis mustahil
dilakukan. penis bukanlah otot yang bisa dilatih dengan olahraga macam
apapun. Tidak ada juga alat yang bisa membuatnya lebih panjang. Semua ahli
telah menyetujui hal tersebut dan berusaha untuk menunjukkan lewat
penelitian bahwa iklan yang selama ini banyak bermunculan merupakan tidak
realistis. Banyak metode dilakukan, seperti mengkonsumsi obat-obatan atau
suplemen, hingga metode fisik seperti vacuum dan extender. Latihan apapun
mungkin saja dapat menambah ukuran, namun sifatnya sementara.
Metode akupuntur genital di Klinik Prabu Abah menggabungkan antara
teknik akupuntur, minyak khusus, dan pijatan disertai sesi spiritual dan doa.
Segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin apabila kita
meyakini dan memanjatkan doa kita kepada Yang Maha Kuasa.

Penis jika mengalami ereksi akan terpancang jauh kedalam tubuh, akarnya
saja bisa mencapai dasar kelenjar prostat kearah anus (ini adalah jaringan
yang sangat peka dan sangat nikmat jika dirangsang), baik melalui skrotum
maupun perineum (daerah antara skrotum dan anus).

Pada proses pemanjangan ukuran, diawali dengan tumbuhnya tunas di bagian
dalam (akar penis) yang terletak pada daerah pangkal penis. Di minggu
pertama hingga minggu ke-3 mungkin ada rasa sedikit nyeri, mudah ereksi,
dan penis lebih mengembang. Namun hal tersebut tidak perlu khawatir karena
itu merupakan sebuah proses dari efek therapi yang dijalani. Cukup diberi
kompres air hangat pada area sekitar pangkal dan penis agar membantu
memperlebar pembuluh darah di corpus.

Salah satu penyebab ejakulasi dini yaitu Rendah serotonin dan suasana hati
yang akan mengatur neurotransmiter. Maka teknik akupunktur merangsang
saraf, akhirnya meningkatkan serotonin di otak, yang dapat meningkatkan
kontrol ejakulasi.

Pada sesi ini, pasien dianjurkan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi
dan berprotein tinggi. perbanyak olahraga. Apabila dirasa tidak sempat,
berjalan di batu koral selama 15 menit setiap pagi untuk memberikan asupan
darah ke penis. Hindari duduk terlalu lama dan pemakaian celana yang ketat.

4. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan ereksi
Teknik kupuntur dapat berfungsi secara lokal untuk merangsang otot – otot
dinding penis sehingga massa otot dan kontraksi serta aliran darah dari dan
menuju penis dapat tercapai sempurna secara INSTAN dan KONSTAN.
Selain itu juga efek endorphin yang dihasilkan oleh akupuntur dapat membuat
relaksasi sempurna dalam hal psikosomatis seseorang sehingga penyebab
disfungsi ereksi yang disebabkan oleh organic maupun psikosomatis dapat
sekaligus teratasi.
Dalam berhubungan intim dengan pasangan pasca ejakulasi, penis biasanya
mengalami relaksasi, ditandai dengan penis kembali dalam posisi lemas.
Apalagi di saat pasangan kita masih berada dalam kondisi belum orgasme.
Untuk melakukan ereksi kembali diperlukan waktu yang cukup lama, ratarata 30 menit atau bahkan lebih. Pada kondisi seperti ini, kadang dapat
menimbulkan perasaan tidak puas dari pasangan kita, meskipun kegiatan ini
dapat dilakukan pada ronde berikutnya, namun jarak waktu tempuh untuk
mengembalikan ereksi dirasa terlalu lama. Sehingga banyak wanita yang
mengakhiri kegiatan berhubungan intim ini tanpa merasa perlu bagi dirinya
mencapai orgasme. “Yang penting suami sudah terpuaskan”, benak istri.
Teknik akupuntur genital dapat memberikan asupan aliran darah yang lancar
pada penis, dapat dipastikan bahwa penis memiliki kekuatan dan ketahanan
ereksi yang tinggi. Sehingga meskipun sudah ejakulasi, penis masih bisa
mempertahankan ereksinya untuk melanjutkan aktifitas berhubungan intim.
Pada kondisi ini, tingkat ereksi mungkin akan sedikit berkurang. Maka
dianjurkan pasangan anda lah yang memegang kendali, sambil anda
melakukan istirahat sejenak untuk memulihkan stamina dan mendapatkan
rangsangan supaya penis berereksi dengan maksimal kembali.
Proses ejakulasi di tahap selanjutnya ini biasanya memakan waktu yang lebih
lama, maka dapat anda bayangkan berapa variasi posisi yang bisa anda
nikmati dengan pasangan dengan durasi yang panjang ini. Tentunya ini
menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi anda dan pasangan anda.
Kualitas berhubungan intim menjadi semakin meningkat. Anda dan pasangan
pun sama-sama mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan yang belum pernah
terbayangkan sebelumnya.

Hasil therapi perpanjangan ukuran penis di Klinik Prabu Abah tergantung
dari bibit / bahannya (penis original). Apabila pasien datang dengan bahan
ukuran S, maka bisa ditingkatkan menjadi ukuran M. Begitupula apabila
pasien datang dengan ukuran M maka bisa ditingkatkan menjadi ukuran L.
Klinik prabuabah tidak akan memberikan janji-janji seperti di beberapa iklan
online yang banyak bertebaran, namun cukup memberikan bukti, karena
memang sudah banyak yang membuktikannya. Hal itu tergantung bagaimana
kita berikhtiar yang dibarengi dengan doa.
6. Menghidupkan alat vital impotensi permanen
Pada usia lanjut, dimana alat vital sudah tidak bisa berfungsi untuk berereksi
(impotensi permanen). Maka, tidak usah kuatir karena klinik prabu abah
dapat menghidupkannya kembali. Hal Ini menjadi solusi sekaligus kabar baik
bagi para pria yang sudah berusia lanjut namun memiliki pasangan muda,
masih aktif dalam kebutuhan intim.
7. Memperkecil Alat Vital
Kinik Prabu Abah bukan hanya spesialis dalam membesarkan alat vital, tetapi
bisa juga untuk mengecilkan alat vital yang terlalu besar.
Ada sebagian wanita yang mengeluhkan alat vital pasangannya yang terlalu
besar membuat rasa tidak nyaman dan sakit saat berhubungan. Maka pada
kasus ini memperkecil ukuran alat vital menjadi solusi yang tepat.
Dalam pelaksanaan praktik di Klinik Prabu Abah, terdapat beberapa Paket
yang dapat anda pilih, tergantung dari kebutuhan dan hasil konsultasi
sebelumnya. Berikut ini daftar paketnya:
KLINIK PRABU ABAH
Jl. Saleh Baimin No. 38 Cimuncang Serang
(Samping Agen JNE)
HP / WA : 0819 3000 0065 (ivan)
website : www.prabuabah.com
email : customerservice@prabuabah.com
facebook : klinik prabu abah
instagram : prabuabah

Dalam pemilihan paket pengobatan ini tentunya memiliki mahar yang
berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya silakan hubungi customer service
kami di 0819 3000 0065 (ivan)
.
Anda tidak perlu lagi memakai /
mengkonsumsi obat kuat, herbal,
delay pray, vacuum, extender, atau
apapun itu untuk memperbesar dan
menguatkan penis anda. terasa ribet
dan memakan waktu, anda harus
mempersiapkan itu semua. Belum
lagi kalau tiba-tiba lupa (bertempur
tanpa “dipersenjatai” hal diatas),
bisa-bisa pasangan anda tidak puas

Dengan therapi di Klinik Prabu Abah, semua performa mengagumkan
akan menjadi milik anda. Sangat praktis, selalu siap kapanpun,
dimanapun untuk memanjakan pasangan anda. Luar biasa !!
Berikanlah kado terindah untuk pasangan anda. yaitu terdapat pada
performa diri anda sendiri.

Klinik Prabu Abah dapat melayani pembayaran mahar dengan
menggunakan kartu kredit cicilan 0%, melalui sistem pembelanjaan
online di tokopedia yang beralamat :
www.tokopedia.com/prabuabah

