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HERBAL BAWANG PUTIH TUNGGAL, JAHE MERAH, LEMON, CUKA APEL, MADU 625 ml
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HERBAL MAMI
Mau sehat ??? yuk diorder obat herbal campuran [bawang putih tunggal, lemon, jahe merah, cuka
apel, madu] buatan sendiri nih, Dimasak (kecuali madu) dengan panci tanah liat bebas dari
alumunium mengikuti cara pembuatan dari seorang dokter keluarga, khasiatnya jantung sehat,
tdk perlu pasang ring, ateroklerosis (penyumbatan pembuluh koroner), menurunkan
kolesterol, asam urat, hypertensi, diabetes, reumatik akut, vertigo dll.
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Di pasaran dijual 1 botol ukuran sirup marjan 625 ml Rp 250.000 s/d Rp 300.000,- Saya jual
1 botol ukuran sirup marjan 625 ml hanya Rp 175.000,- belum termasuk ongkir. Untuk
50 pembeli pertama, free bublee wrap. Free sendok melamin untuk minum obat herbalnya
selama persediaan masih ada. Sebaiknya disimpan di kulkas.
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Anjuran minum :
Boleh (sebaiknya) sebelum atau sesudah makan.
- Penyakit kronis 3 kali sehari @ 2-3 sdm
- Penyakit ringan 1-2 kali sehari @ 2 sdm
- Stamina tubuh sehari-hari 1 kali sehari @ 2 sdm
- Anak-anak 5 tahun ke atas @ 1/2-1 sdm
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Diorder
yuk
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081213976858
;
081297275005
atau
Melalui Toko Pedia TOKO HERBAL MAMI dan Bukalapak TOKO HERBAL MAMI khusus
pengiriman dgn transportasi melalui darat untuk area Pulau Jawa.
https://www.tokopedia.com/herbalmami/
https://www.bukalapak.com/herbalmami/
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