BROSUR FIT BRAIN

Selain itu, Fit Brain juga mampu mengatasi kepikunan atau
dementia yang dialami penderita penyakit Alzheimer.

KHASIAT MENYEMBUHKAN

Fit Brain dapat pula menyembuhkan tumor dan kanker. Jenis kanker
yang dapat disembuhkan a.l. kanker paru-paru, prostat, kulit, usus,
payudara, rahim, pankreas, leumikia (kanker darah), perut,
tenggorokan, mulut, hati, tulang, rektum (dubur), sarkoma ((jaringan
tubuh bagian tengah dan luar), dan ginjal.

Ciri-ciri farmakologis sirup herbal ini adalah antibakteri, virus,
kuman; antikoksidan, antidepresi, antikejang, antikoagulan atau
antibeku darah, antiobesitas, antiradang, dan antitumor dan
antikanker.
Ciri-ciri farmakologis ini membuat sirup herbal ini mampu
menyembuhkan anekapenyakit atau gangguan, terutama yang
berhubungan dengan kondisi dan kinerja otak. Karena itu, Fit Brain
mampu meningkatkan kemampuan kognitif (berpikir), mengatasi
masalah tiadanya mood, kecemasan, stres dan / atau depresi,
mengatasi gangguan pada sistem saraf dan saraf otak, merevitalisasi
atau meremajakan sel-sel otak yang mati. Bila penyakit atau
gangguan ini teratasi kondisi otak akan sehat dan kecerdasan akan
meningkat.
Fit Brain juga berkhasiat menyembuhkan penyakit atau gangguan
yang menghambat kinerja otak, seperti gangguan hormonal, kurang
lancarnya sirkulasi darah dan oksidasi radikal bebas (darah tinggi
atau hipertensi, stroke, pendarahan otak), gangguan pencernaan dan
metabolisme (diare, disentri, sembelit), infeksi atau peradangan
(influenza, batuk, muntah darah, mimisan; infeksi kandung kemih,
radang tenggorokan), merosotnya imunitas tubuh, gangguan
pernapasan (asma, bronkitis, penyakit paru-paru dan TBC), nyeri
otot dan sendi (rematik atau gout, osteoarthritis, osteoporosis), kadar
kolesterol dan gula darah tinggi (diabetes), obesitas, sakit liver, sakit
ginjal, penyakit kulit, termasuk eksem; luka bakar, kepala sakit,
migren, dan vertigo.

KHASIAT MENCEGAH
Setiap penyakit yang dapat disembuhkan berarti penyakit itu dapat
pula dicegah. Itulah prinsip pengobatan herbal yang tidak hanya
berfungsi kuratif (menyembuhkan) tapi juga berfungsi preventif
(mencegah) penyakit. Berdasarkan ciri-ciri farmakologis sirup
herbal ini, terutama dapatlah tercegah atau minimal berkurang
peluang atau frekuensi penyakit atau gangguan berikut ini:
merosotnya kemampuan kognitif (berpikir), gangguan saraf dan
saraf otak, gangguan hormonal, penyakit pernapasan, seperti asma
dan bronkitis, influenza disertai batuk-batuk, gangguan pencernaan
dan metabolisme, seperti perut sakit atau diare, disentri, dan
sembelit; obesitas, radang atau inflamasi, kejang-kejang, infeksi
kandung kemih, kolesterol tinggi, gangguan penglihatan, migren dan
vertigo, oksidasi radikal bebas, penyakit paru-paru dan TBC,
terhambatnya sirkulasi darah yang mengakibatkan sakit jantung
koroner, stroke, dan darah tinggi; rematik (gout), osteoartritis,
osteoporosis, gangguan kesuburan pada usia akil balig; diabetes,
sakit liver, sakit ginjal, serta tumor dan kanker.
Perlu ditekankan, tercegahnya seseorang dari penyakit dan gangguan
ini didukung oleh pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi,
mengurangi karbohidrat serta makanan dan minuman berkadar gula

tinggi, aktivitas fisik atau olahraga, istirahat dan tidur yang cukup,
dan tidak merokok.

BAHAN: ● pegagan, ginseng, kelor, kunyit, wortel, tomat, jintan
hitam (habbatussauda), lemon, madu, dan bahan penunjang lain.
Tanpa zat pengawet, perasa & pewarna. Halal 100%.

GEJALA AWAL & PROSES
PENYEMBUHAN
Mungkin pengguna merasa pusing, mual, bahkan diare atau
meriang, berkeringat, rasa mengantuk, buang angin, rasa lapar atau
tetap kenyang. Ada yang merasa ulu hati sakit. Gejala awal berbeda
pada tiap orang dan ada yang tak mengalami. Jika pengguna
mengalami, itu pertanda ramuan membersihkan racun
(detoksifikasi). Bila diare, berhenti dulu guna mencegah dehidrasi.
Setelah sembuh, mulailah minum lagi.

Gejala proses penyembuhan:
Sejak awal pengguna minum, proses penyembuhan langsung
berjalan. Dalam proses penyembuhan penderita yang sakit maag /
asam lambung mungkin merasa ulu hatinya nyeri atau sakit. Ini
adalah pertanda ramuan ini sedang “membereskan” organ yang
sakit. Ramuan ini bekerja seperti autopilot. Misal pengguna
mengalami gangguan maag tapi tapi tak tahu sedang sakit asma yang
masih pada tahap awal sehingga belum mengganggu, ramuan ini
akan sekaligus mengobati sakit asma.

TESTIMONI

Ken, anak laki-laki autis, 9 tahun yang kini duduk di kelas III SD
biasa (bukan SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa) di wilayah Depok
tiba-tiba mampu menulis tegak bersambung tanpa bantuan guru dan
ibunya, setelah 3 minggu minum Fit Brain. Pada pekerjaan IPS
masih ada beberapa kekeliruan tapi itu pun biasa dilakukan anak
normal. Semua jawabannya benar.
Angga adalah anak SD Kelas IV, berusia 10 tahun, tinggal di
Jatibening, Bekasi. Setelah minum sirup herbal Fit Brain, nafsu
makannya meningkat. Sebelum minum Fit Brain, ia belum bisa
langsung menjawab soal perkalian secara lisan. Masih bingung
menghitung sambil masih menggerak-gerakkan jari-jari tangan.
Setelah 3 minggu minum Fit Brain, dia mampu langsung menjawab
soal perkalian yang ditanyakan. Tidak gunakan jari-jari lagi.
Sebelumnya bila minum es, radang tenggorokannya langsung
kambuh. Setelah minum Fit Brain, walau ia minum es, radang
tenggorokan tidak kambuh.
Rama, 8 tahun, kelas II SD, tinggal di Pondok Petir, Depok rajin
minum Fit Brain 1 sendok makan tiap hari setelah pulang sekolah,
sebelum makan siang. Nilai-nilai pekerjaan Bahasa Indonesia
sebelum minum Fit Brain adalah 100, 35, 80. Setelah 3 minggu
minum Fit Brain, nilai-nilai pekerjaan Bahasa Indonesianya
meningkat. Nilai-nilainya: 100, 80, 90. Nilai PR Matematika
sebelum minum Fit Brain berkisar di angka 80. Setelah minum Fit
Brain, nilai PR Matematikanya meningkat menjadi 100. Fit Brain
bikin daya tangkap pelajaran meningkat. Nafsu makan juga
meningkat. Minum susu biasanya 1 x, sekarang 2 x per hari.
Sebelumnya ogah makan sayur, sekarang doyan makan sayur oyong,
bayam, wortel. Dulu ogah makan ikan, sekarang doyan makan ikan
bakar, ikan kembung, ikan mas, ikan lele. Biasanya waktu tidur

malam, sekitar Jam 2 subuh sering terbangun dari tidur. Sekarang
tidur tepat jam 9.00 malam, bangun jam 6.00 pagi tepat waktu.

pengedaran ramuan ini selesai ke seluruh sistem tubuh. Kocok dulu
sebelum minum!

Febi, gadis 17 tahun, siswa SMA kelas III di metropolitan Jakarta
aktif pada kegiatan organisasi di sekolah tapi susah makan. Hanya
makan nasi sedikit dan tidak senang makan sayur dan ikan. Tidur
malam juga suka telat. Akibatnya, berat badannya kurang untuk
anak seusianya, wajahnya pucat dan tampak lesu. Ini berdampak
terhadap semangat belajarnya di sekolah. Setelah mengkonsumsi Fit
Brain 2 minggu, perilakunya berubah. Ia jadi doyan makan. Nafsu
makannya meningkat. Sayur yang selama ini ogah ia makan, kini ia
lahap. Ia jadi senang makan ikan, tak begadang lagi dan cepat tidur
Pukul 9 malam. Semangat belajarnya tiba-tiba meningkat dan bisa
lebih berkonsentrasi belajar berbagai pelajaran di sekolah.

Untuk penggunaan dari luar

ATURAN MINUM
Anak-anak usia 6 – 8 tahun: 1 sendok teh 1 x sehari.
Anak-anak usia 9 – 18 tahun: 1 sendok makan biasa (tidak terlalu
cekung) 1 x sehari.
Orang dewasa: 1 sendok makan biasa (tidak terlalu cekung) 1 x
sehari.
Diminum pada pagi hari setelah bangun pagi waktu perut masih
kosong. Kocok dulu sebelum minum!
Jika setelah bangun pagi terasa haus, minumlah sedikit air, misalnya
4 teguk, lalu minimal setelah 15 menit barulah minum Fit Brain.
Setelah minum, minimal setengah jam tidak boleh makan atau
minum. Makin lama makin baik agar proses pengolahan dan

Untuk penyakit atau gangguan tertentu, di samping minum Fit
Brain, perlu ditunjang dengan penggunaan dari luar, dengan dioles
atau digosok pada bagian yang sakit. Agar dapat meliput lebih luas
dan merata, sirup ini dapat dicampur dengan sedikit minyak (minyak
zaitun, kayu putih atau minyak goreng). Pengolesan dan
penggosokan ini berlaku untuk penyakit atau gangguan:






Ambeien
Jerawat
Kulit, termasuk eksem
Luka
Nyeri otot

Untuk sakit gigi, waktu minum 1 sendok makan Fit Brain, sirup
direndam dulu dalam mulut dan kepala digerakkan agar sirup
mengenai dan meresap pada bagian gigi yang sakit. Kemudian, sirup
dikumur dan akhirnya diminum.
Jika masih konsumsi obat dokter, diberi jarak waktu 2 – 3 jam
setelah / sebelum minum VCO Plus.
Peringatan! Dilarang bagi wanita hamil & anak balita.
Karena sirup ini menggunakan bahan alami tanpa zat pengawet,
perasa & pewarna, warna dan rasa bisa berbeda tanpa perubahan
kualitas produk.

PENYIMPANAN

https://sbelen.wordpress.com/fit.brain

Simpan dalam kulkas atau di tempat sejuk. Sekali disimpan di
kulkas harus tetap disimpan di kulkas sampai isi botol habis. Tidak
boleh berganti-ganti di simpan di kulkas dan di luar.

Atau googling: sirup herbal fit brain

Masa kadaluarsa 6 bulan.
Tanggal produksi pada botol adalah tanggal kadaluarsa dikurangi 6
bulan.
PRODUKSI: Rumah Herbal Jatibening CV SANO, Jatibening,
Pondok Gede, Bekasi, Indonesia.
Harga per botol yang ditentukan agen dan reseller lebih tinggi dari
harga produsen untuk mengganti ongkos kirim, termasuk ongkos
kurir, dan biaya promosi serta keuntungan sebagai balas jasa
pelayanan. Walaupun harga lebih tinggi, secara keseluruhan harga
per satuan botol yang dipatok agen dan reseller masih lebih murah
dari biaya yang dikeluarkan konsumen yang memesan langsung,
karena harus menanggung ongkos kirim, termasuk ongkos kurir.
Agen dan reseller membantu mempercepat pelayanan dan
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan konsumen.

Pemasaran dibantu 100 lebih agen di seluruh Indonesia. Carilah
nama dan alamat agen terdekat pada posting berikut ini.
Kunjungilah posting:
https://sbelen.wordpress.com/2016/10/10/sirup-herbal-fit-brainmencerdaskan-menyehatkan-otak/

https://www.facebook.com/pages/Sirup-SANO/1442545299377444

Pemesanan kepada customer service pada Nomor Hp 0813 8090
2316

