BROSUR VCO PLUS
KHASIAT
Mengatasi ASI kurang dan menyembuhkan penyakit Alzheimer, artritis
rheumatoid, bercak prakanker, campak, Crohn’s, epilepsi, hepatitis B dan
C, herpes, HIV efek samping obat & muatan virus, imunitas menurun,
kecapaian kronis, ketombe, kulit, luka bakar, mononucleosis (penyakit
ciuman), obesitas, parkinson, prostat, rambut beruban & rontok, sembelit,
sinusitis, stamina merosot, tumor & kanker payudara, kulit, usus,
tenggorokan, tulang, adenokarsinoma (kanker yang dimulai di sel yang
melapisi organ-organ internal tertentu dan yang memiliki ciri mirip
kelenjar).
Selain itu, VCO Plus mampu pula menyembuhkan penyakit ambeien,
disfungsi ereksi, gigitan ular, gondok (tiroid), gonorrhea, hidung
tersumbat, kelahiran & dampaknya, infertilitas pria, influenza, insomnia,
kemoterapi & atasi efek samping, keracunan logam berat / timbal,
konyungtivitis, lupus, meningitis, osteoporosis, kehilangan pendengaran,
pneumonia (infeksi paru-paru), saraf terjepit, sariawan, sembab (edema),
sklerosis, sklerosis jamak, sklerosis sistemtik, telinga sakit, testis radang.
Bahan: ● Virgin Coconut Oil (VCO, minyak kelapa murni),
habbatussauda (jintan hitam), madu, bawang putih, jahe, lemon, dan
bahan penunjang lain.

Mungkin anda merasa pusing, mual, bahkan diare atau meriang,
berkeringat, rasa mengantuk, buang angin, rasa lapar atau tetap kenyang.
Ada yang merasa ulu hati sakit, bahkan nyeri dada. Gejala awal berbeda
pada tiap orang dan ada yang tak alami. Jika anda alami, itu pertanda
ramuan membersihkan racun (detoksifikasi). Bila diare, berhenti dulu guna
mencegah dehidrasi.
Gejala dalam proses penyembuhan:
Dalam proses penyembuhan penderita sakit jantung mungkin merasa
tertikam di dada kiri disertai sesak napas dan gangguan irama jantung. Jika
ada batu ginjal mungkin ginjal tiba-tiba amat sakit. Jika mengidap infeksi
paru-paru mungkin dada kanan terasa tertikam. Yang sakit maag / asam
lambung mungkin ulu hati sakit, pertanda ramuan ini sedang
“membereskan” organ yang sakit. Ramuan ini bekerja seperti autopilot.
Misal anda sakit jantung atau diabetes tapi tak tahu ada gangguan kelenjar
prostat, ramuan ini akan sekaligus mengobati prostat.
Gejala awal pemula:
Mungkin anda merasa pusing, mual, bahkan diare atau meriang,
berkeringat, rasa mengantuk, buang angin, rasa lapar atau tetap kenyang.
Ada yang merasa ulu hati sakit, bahkan nyeri dada. Gejala awal berbeda
pada tiap orang dan ada yang tak alami. Jika anda alami, itu pertanda
ramuan membersihkan racun (detoksifikasi). Bila diare, berhenti dulu guna
mencegah dehidrasi.

Tanpa zat pengawet, perasa & pewarna dan air setetes pun. Halal 100%.
Gejala proses penyembuhan:
IZIN
Sirup herbal VCO Plus telah mendapatkan izin Depkes P-IRT No.
1093275030372-21
Gejala awal pemula:

Dalam proses penyembuhan penderita artritis rheumatoid mungkin merasa
nyeri sendi hebat, penderita sakit batu ginjal mungkin merasa ginjal tibatiba amat sakit. Yang sakit maag / asam lambung mungkin ulu hati sakit,
pertanda ramuan ini sedang “membereskan” organ yang sakit. Ramuan ini
bekerja seperti autopilot. Misal anda diabetes dan herpes tapi tak tahu ada
gangguan kelenjar prostat, ramuan ini akan sekaligus mengobati prostat.

TESTIMONI VCO
VCO Plus mampu secara dramatis mengurangi muatan virus HIV/Aids
dan meningkatkan stamina tubuh. Selain itu, sirup herbal ini mampu
memulihkan pasien HIV-Aids dari efek samping obat.
Ira, ibu paruh baya terjangkit virus HIV dari suaminya yang meninggal
setelah mengkonsumsi obat ARV (antiretroviral) selama 10 hari dan
dirawat 7 hari di rumah sakit. Ibu ini mengkonsumsi obat ARV selama 15
hari. Berat badannya turun 1 kg dari berat 40 kg. Ia juga menderita
keputihan yang tidak wajar akibat bakteri vaginalis. Menurut dokter
penderita HIV/Aids yang mengkonsumsi obat ARV hanya bisa bertahan
hidup maksimal 5 – 6 tahun. Akhirya ibu ini beralih ke mengkonsumsi
virgin coconut oil (VCO). Setelah berbulan-bulan konsumsi dan juga
dioles pada vagina, akhirnya sakit keputihannya sembuh, keluar hanya
sedikit dan tidak berbau lagi. Berat badannya naik dari 39 kg ke konstan
45 kg. Ibu ini masih bertahan hidup sampai sekarang. Sumber:
http://lauravco.blogspot.co.id/
Setelah mengkonsumsi VCO selama 4 bulan, seorang pemuda bernama
Bambang Sentosa (bukan nama sebenarnya), Jakarta, 25 tahun, yang sudah
dinyatakan oleh medis positif HIV AIDS, sembuh. Johny, seorang pelaut,
positif HIV AIDS, kulitnya penuh dengan kutil dan bernanah, 1 bulan
setelah minum VCO, semua kutil yang bernanah sembuh , kulitnya
kembali mulus.
Tom, pemuda Filipina berusia 28 tahun terinfeksi HIV Aids kerena
mendapatkan kekerasan seksual saat masih bekerja di Timur Tengah.
Ketika kembali ke Filipina pada tahun 2002, ia hampir putus asa karena
rumah sakit dan obat-obatan tidak banyak membantu mengatasi
penyakitnya. Sistem kekebalan tubuhnya perlahan-lahan tergerogoti.
Akibatnya ia rentan terhadap berbagai penyakit lainnya. Akhirnya ia
mengalihkan pilihan kepada obat-obatan alternatif dan menemukan
minyak kelapa murni. Setelah sembilan bulan, Tom menghadiri sebuah
forum kesehatan untuk menunjukkan kepada semua orang terhadap suatu

pemulihan yang luar biasa yang dia alami dan kemenangan terhadap
AIDS. Sebelum menggunakan VCO (virgin cioconut oli = minyak kelapa
murni dan segar) tubuhnya serasa hancur dengan infeksi dan penuh dengan
luka. Namun di forum ini, Tom dengan bangga menunjukkan kulitnya
sembuh. Dia juga kembali energik dan kuat. Hal tersebut menjadi bukti
efektif bahwa produk alami seperti minyak kelapa murni benar-benar
dapat menjadi obat, bahkan untuk AIDS sekalipun. Kisahnya menjadi
inspirasi bagi sekitar 2.250 penderita AIDS di Filipina.
Manuel Dayrit, Sekretaris (Menteri) Kesehatan Filipina merujuk Tom
dengan ayahnya Conrado Dayrit, yang menulis studi klinis pertama
tentang efek penyembuhan VCO terhadap HIV. Menurut Dayrit, Tom
telah secara oral dan topikal menggunakan minyak kelapa murni sejak
September 2004. Selain minum, Tom menyapukan VCO di kulit dua kali
sehari. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan bahwa muatan virus
HIV terus menurun.Para dokter terkejut bahwa produk yang sederhana dan
terjangkau seperti VCO dapat melawan virus lebih baik daripada obat lain.
Dr Bruce Fife, penulis Keajaiban Minyak Kelapa setuju dengan Conrado
Dayrit bahwa jika minyak kelapa murni terbukti efektif terhadap penyakit
mematikan seperti AIDS, akan terbukti lebih bermanfaat dalam penyakit
kurang serius.
(Sumber :
http://www.thevirgincoconutoil.com/articleitem.php?articleid=238).
Diceritakan kembali pada
http://www.kompasiana.com/tiknantasmaun/penderita-aids-sembuhberkat-minyak-kelapa-murni-kisah-nyata-darifiliphina_550e3437813311892cbc639f
Virgin Coconut Oil (VCO, minyak kelapa murni) ternyata amat berkhasiat.
Khasiatnya ini lebih ampuh setelah dikombinasi dengan habbatussauda
(jintan hitam), madu, bawang putih, jahe, lemon, dan bahan penunjang
lain.
ATURAN MINUM

1 sendok makan biasa (tidak terlalu besar dan tidak terlalu cekung) 1 x
sehari pada pagi hari setelah bangun pagi waktu perut masih kosong. Jika
setelah bangun pagi terasa haus, minumlah sedikit air dan minimal setelah
15 menit barulah minum VCO Plus. Setelah minum, minimal setengah jam
tidak boleh makan atau minum. Makin lama makin baik agar proses
pengolahan dan pengedaran ramuan ini selesai ke seluruh sistem tubuh.
Kocok dulu sebelum minum!



Dewasa: 1 sendok makan
Anak-anak: 1 sendok teh.

Jika masih konsumsi obat dokter, diberi jarak waktu 2 – 3 jam setelah /
sebelum minum VCO Plus.

Harga 1 botol 125 ml Rp85 ribu.
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 agen di seluruh Indonesia. Carilah nama dan
alamat agen terdekat pada posting berikut ini.
Kunjungilah posting:

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
Simpan di tempat sejuk. Hindari sinar matahari langsung. Tidak boleh
disimpan dalam kulkas karena VCO atau minyak kelapa muni membuat
ramuan ini membeku.

https://sbelen.wordpress.com/2015/11/29/vco-plus-virgin-coconut-oilplus-habbatussauda-jintan-hitam-bawang-putih-jahe-lemon-maduobesitas-darah-tinggi-tumor-kanker-penyakit-liver-ginjal-hepatitis-prostatalzheimer-parkinson-a/
https://sbelen.wordpress.com/vco.plus
Atau googling: sirup herbal vco plus
https://www.facebook.com/pages/Sirup-SANO/1442545299377444

Masa kadaluarsa 6 bulan.
Pemesanan kepada customer service pada Nomor Hp 0813 8090 2316
Tanggal produksi pada botol adalah tanggal kadaluarsa dikurangi 6 bulan.
PRODUKSI: Rumah Herbal Jatibening CV SANO, Jatibening, Pondok
Gede, Bekasi, Indonesia.
HARGA

