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JUS KULIT MANGGIS DAN DAUN SIRSAK

ACE MAX'S adalah produk herbal terbaik dari keajaiban kulit buah manggis dan daun sirsak hasil alam
Indonesia untuk kesehatan menyeluruh. Diolah dengan teknologi terkini dan dikendalikan oleh tangan-tangan
terampil dari disiplin ilmu, seperti ilmu gizi, kesehatan dan teknologi makanan-minuman, sangat tepat
menjadi produk herbal pilihan untuk kesehatan Anda dan keluarga. ACE MAX'S adalah produk unggulan,
karena mengandung XANTHONE sebuah kandungan antioksidan super yang terdapat dalam kulit dan
daging buah manggis, si ratu eksotik yang terkenal dengan sebutan ratu segala buah (queen of fruits). Buah
yang jujur begitulah sebutan lain dari manggis, dan kami menghadirkan untuk Anda dalam kombinasi brilian
dengan ekstrak daun sirsak yang sangat terkenal dengan khasiatnya mengusir kanker dan berbagai penyakit
lainnya. 5 (Lima) Keunggulan Utama ACE MAX'S: 1 Konsumsi malam hari membuat tidur lebih nyenyak 2
Konsumsi pagi hari menambah energi dan vitalitas 3 Membantu mencegah penuaan dini (anti aging) 4
Membantu meningkatkan hormon pada pria dan wanita 5 Membantu mengatasi penyakit degeneratif
(jantung, kanker, stroke, diabetes, Alzheimer, HIV/AIDS) dan berbagai penyakit lainnya. Fungsi Pencegahan
dan Pengobatan (preventive dan curative)Ace : Acetogenins senyawa aktif dalam daun sirsak yang dapat
membantu kesembuhan pasien yang menderita kanker. M : Mangosteen / manggis (Garcinia mangostana L.)
buah yang kulitnya kami jadikan racikan untuk ACE MAX'S. Kulit manggis sangat berkhasiat untuk
penyembuhan berbagai penyakit kronis. A : Antiaging & antioksidan untuk memperlambat proses penuaan
dan penangkal radikal bebas, keduanya ada dalam ACE MAX'S. X : Xanthone senyawa yang terdapat dalam
kulit manggis. Senyawa ini melebihi antioksidan, memiliki sifat anti-kanker, anti-bakteri, anti-fungisida, dll.

ACE MAX'S JUS KULIT MANGGIS DAN DAUN
SIRSAK
Rp. 170.000
5 (Lima) Keunggulan Utama ACE MAX'S: 1.Konsumsi malam hari membuat tidur lebih nyenyak 2.Konsumsi
pagi hari menambah energi dan vitalitas 3.Membantu mencegah penuaan dini (anti aging) 4.Membantu
meningkatkan hormon pada pria dan wanita 5.Memban [Product Details...]
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