
Menyembuhkan: Ambeien (Wasir), 
Anemia, Asam Urat, Asma (Asthma), 
Batuk, Bronkitis, Demam Berdarah, 
Detoksifikasi, Diabetes Mellitus, Ejakulasi 
Dini, Impotensi & Vitalitas, Flu, Ginjal, 
Hipertensi, Imunitas (Daya Tahan Tubuh), 
Jantung, Kanker, Keputihan, Kolesterol, 
Liver, Luka, Maag (Gangguan 
Pencernaan), Mata, Obesitas (Kelebihan 
Berat Badan), Osteoporosis, Paru-paru, 
Penyakit Komplikasi, Pernafasan, Prostat, 
Rheumatik, Sinusitis, Stroke, TBC, Tipus

Obat Tradisional Tibet “Buah Suci“
“RAJA VITAMIN DAN MINERAL“

Fungsi utama :
• menyingkirkan radikal bebas dalam tubuh
• sebagai detoksifikasi
• mencegah dan memulihkan penyakit yang 
diakibatkan oleh penurunan daya tahan 
tubuh
• menguatkan fungsi organ tubuh bagian 
dalam hati, ginjal, jantung dan pankreas
• menyeimbangkan metabolisme tubuh
• mengurangi dan menstabilkan kadar gula 
darah
• mempercepat pemulihan luka setelah 
operasi
• membantu proses pertumbuhan anak-
anak, agar anak menjadi lebih aktif dan 
cerdas

Kandungan: Seabuckthorn mengandung 
lebih dari 190 senyawa bioaktif yang dapat 
menyehatkan sel-sel tubuh dan memberi 
perlindungan dari radikal bebas: Vitamin A, 
B1, B2, C, D, K, & P; Omega 3, 6, 7 & 9 (Asam 
Lemak Esensial atau EFA); 42 Lipid; Fenol 
dan Asam Organik; Asam Amino  (18  jenis); 
Asam Folat; Tokoferol; Flavonoid  (7 jenis); 
Karotenoid; Lutein; Senyawa terpen; Tanin; 
Trace Mineral (11 macam).

POM TI 074 325 911

Isi 60 softgel, 
@500 mg seabucktorn oil.

King of Herbal 
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PONTIANAK KANKER STADIUM 4

Uda Juarzak, Padang: menderita 
pembengkakan kelenjar getah bening pada 
tengorokan/tyroid, pangkal paha & pangkal 
lengan/bahu. Dokter yang merawatnya 
sudah angkat tangan, sebab pembengkakan 
sudah menjalar kemana-mana. Setelah 
mengkonsumsi Seabuckthorn softgel sesuai 
petunjuk, mulai minggu pertama 
kesehatannya menunjukkan perkembangan 
yang luar biasa. Tengorokan, pangkal paha 
& pangkal lengan mengempis total. 
Tubuhnya kembali normal, yang dulu 
berjalan susah, sekarang sudah bisa berlari-
lari. Alhamdulillah.

DIABETES
DIMINUM DAN DIOLES

SEABUCKTHORN MULTIVITAMIN ANAK 
Susan, mamanya Alfin, Subang
Beberapa tahun lalu, anak saya hampir setiap 
bulan sakit, kata dokter karena amandelnya sudah 
besar. Setalah minum Seabuckthorn, 
alhamdulillah jarang sakit dan jarang murung, 
selau ceria. Bahkan petumbuhan badannya bagus 
sekali. Napsu makannya bagus. Kalau dilihat dari 
perawakannya banyak yang menyangka Alfin 
sudah kelas 5 SD. Badannya tinggi, segar dan 
sehat. Padahal dia baru kls 2 SD. Selain itu, daya 
ingatnya meningkat, sekarang nilai ulangan dan 
raportnya bagus-bagus, rajin ngaji memakai Al-
quran besar. Sebagai ibunya saya sangat bangga 
atas perubahan tersebut.

SEABUCKTHORN OBATI PENYAKIT STROKE
Omoy, 45 th. Subang
Pada saat itu saya dari siang sampai sore tidak melihat ibu mertua, sy kira dia sedang pergi ke rumah sodara. Saat waktu 
sholat magrib bapak mertua saya masuk kamar nya, ternyata seharian ibu mertua saya ada di dlm kamar dan tdk bisa 
bergerak. Mungkin terkena stroke mendadak. Saya panik cari bantuan tetangga, terus saya ingat masih punya 
seabuckthorn, terus saya kasih ke ibu. Ternyata ibu sudah tidak bisa pegang gelas untuk meminumnya. Saya makin 
cemas. Terus beli sedotan ke warung, lalu diminumlah sebanyak 2 kapsul. Saya dan bapak mertua berdiskusi buat cari 
biaya untuk ke rumah sakit supaya ibu bisa di rawat. Sehubungan malam-malam cari uang susah, terpaksa ibu malam itu 
masih di rumah. Kira-kira jam 12 malam, ibu bisa mulai bergerak dan dia minta seabuckthorn lagi, saya langsung kasih 
lagi 2 kapsul. Kira-kira jam 5 pagi saya di kejutkan dengan suara piring di dapur, saya kira ada apaa. Ternyata waktu saya 
lihat ke dapur, ibu mertua lagi cuci piring. Saya terkejut dan langsung berucap syukur alhamdulillah. Ibu sudah sembuh 
lagi dengan perantara minum seabuckthorn 4 kapsul saja. Setelah kejadian itu di keluarga saya selalu siap stock raja 
vitamin ini untuk menjaga kesehatan sekeluarga.
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