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Akhirnya Ditemukan… Herbal Yang Bekerja
Instan Mencegah Anda Kehilangan Kaki Dimeja
Operasi, Mengalami Kebutaan, Serangan
Jantung, Stroke, Impotensi & Komplikasi
Lainnya Akibat… Diabetes Melitus
Jika Anda ingin menormalkan gula darah sekarang,
tanpa suntik insulin – dan pada saat yang sama melindungi diri dari ancaman serangan jantung,
stroke, vonis ‘potong kaki’ & semua komplikasi
penyakit akibat diabetes… Maka inilah cara tercepat
melakukannya.
Ning Hermanto, herbalis top Indonesia berhasil
menciptakan terobosan baru didunia farmasi dengan
meracik jamu diabetasi JAMSI® …yang terbukti lewat
uji ilmiah berhasil menurunkan gula darah lebih
cepat dari semua herbal yang ada diluar sana.

Riset : Amputasi karena
diabetes 5 X lebih banyak
dibanding kecelakaan umum

Kami tahu, kedengarannya terlalu fantastis. Tapi ini benar.
Para peneliti melaporkan dalam paper ilmiah…. Preliminary Result On The
Immediate Hypoglycemic Effect Of “Jamu” Extract “Jamsi” On Hyperglycemic VolunteersFebruary, 2013… bahwa sebanyak 34 relawan pengidap diabetes yang terlibat
percobaan, berhasil menurunkan gula darah hingga 99 poin, 40 poin, 78 poin & 95
poin hanya 60 menit setelah meminum 2 sdm JAMSI®
Tapi jangan percaya kami. Baca sendiri kisah nyata 2 dari ribuan penderita diabetes
berikut… yang berhasil menormalkan gula darah setelah meminum JAMSI®.

Turun 95 poin dalam 1 jam*

“

Saya dan keluarga besar memang punya keturunan Diabetes Melitus. Suatu kali
tetangga saya meminta agar saya mau cek gula darah...dan coba minum JAMSI 1 sloki
lalu cek gula darah lagi sejam kemudian. Saya terkejut karena hasilnya lumayan
fantastis. Sebelum minum JAMSI gula darah 184, satu jam setelah minum jadi 149. Ini
jarang terjadi - Ibu Waty, Jakarta Utara

10 Hari gula darah turun 174 poin*

“

Meski sudah patuh anjuran dokter, gula darah saya tetap tinggi 385. Benar-benar
membuat saya nyaris frustasi, karena sebelumnya sepulang opname di Rumah Sakit
badan saya masih lemas loyo tak bertenaga, pusing, mual.
Saya memang nekad saja melepas insulin lalu minum JAMSI 2×1 sendok makan.
Sementara obat medis yang tetap saya minum metformin 1×1. Ternyata dalam 10 hari
gula darah saya semula 385 menjadi 211 - Ibu Wanah, 50th dari Prambanan

* Disclaimer : hasil yang diperoleh pengguna bisa saja berbeda tergantung kondisi medis yang bersangkutan

Alasan mengapa seharusnya sejak dulu… Anda sudah
meminum JAMSI® ketika pertama divonis diabetes
JAMSI® bekerja dengan cara unik yang belum
pernah Anda temukan pada herbal manapun
sebelumnya.
Dalam proses peramuan, semua bahan dasar
JAMSI® melewati tahap fermentasi kurang lebih 3
minggu. Tujuannya adalah menumbuhkan
mikroorganisme ‘pemakan gula’ Saccharomyces.
Selanjutnya coba tebak, apa ? Anda benar. Saat
JAMSI® larut kedalam sistem pencernaan Anda,
Saccharomyces lansung bekerja meng-oksidasi
kelebihan gula & mengubahnya menjadi energi…
Persis cara kerja petugas DAMKAR mengendalikan
api sebelum membakar seluruh bangunan.

®

JAMSI herbal Indonesia pertama
yang dimuat jurnal farmasi paling
disegani didunia : International
Research Journal Of Pharmacy And
Pharmalogy - ISSN 2251-0176

Dan proses diatas memberi Anda hasil seketika… karena tubuh Anda menyerap
JAMSI® secepat spons menyerap air. Mengapa ?
Proses pembuatan JAMSI® menggunakan teknologi Nano (bekerjasama dengan
Nanotech Indonesia)… untuk memperkecil ukuran partikel JAMSI® sampai seper1.000 mikron. Anda tahu, ukuran itu sama dengan ukuran partikel sel tubuh
manusia… sehingga sel tubuh Anda kontan menyerap JAMSI® saat meminumnya.
Bukan hanya itu… JAMSI® bebas efek samping, karena terbuat dari 100 % bahan
alami yaitu air oksigen, nektar madu, gula aren , ditambah ekstrak 3 tumbuhan
berkhasiat : Phaleria macrocarpa, Andrographis paniculata, & Morindae citrifoliae…
yang secara ilmiah terbukti berkhasiat mengatasi diabetes :

Ekstrak tumbuhan Phaleria macrocarpa & Andrographis paniculata masing-masing
mengandung senyawa Saponin & andrographolide... yang menurut riset terbukti
menurunkan kadar gula darah ketika melewati batas normal. Maka setelah
mengkonsumsi JAMSI, Anda bisa bangun setiap pagi tanpa takut gula darah
Anda melejit kelangit.
Kalangan ahli farmasi sudah lama mengenal Morindae citrifoliae sebagai ’Buah
Untuk Diabetes’ …karena - salah satunya- mengandung senyawa Terpenoid.
Sejumlah riset telah mengkonfirmasi kemampuan senyawa ajaib ini
merevitalisasi sel beta pengkreas Anda agar kembali memproduksi insulin…
sehingga Anda tidak perlu mengimpor insulin dari luar tubuh.
Menurut sebuah studi yang dimuat Journal of Wound Care (Februari 2007),
ekstrak buah Morindae citrifoliae terbukti mengurangi hingga 73 persen daerah
luka akibat diabetes (gangreng). Dengan begitu, Anda bisa mencegah infeksi
terjadi sebelum dokter bedah menjatuhi Anda vonis ‘potong kaki’
Kami menerima ratusan testimoni tertulis seperti dibawah…dari ribuan penderita
diabetes yang sukses meraih kembali kesehatan mereka setelah meminum JAMSI®.
Satu-satunya alasan mengapa kami suka memamerkan testimoni disini, yaitu
untuk menunjukkan pada Anda bahwa jika mereka bisa… maka Anda juga bisa.

‚ Mata sudah tidak rabun.
Kaki tidak bengkak, & saya
tidak pakai kursi roda lagi.‛
Heldini, 61 tahun

‚ Kadar gula saya tadinya
mencapai 300. Sekarang
normal dibawah 150.‛
Suryawati, 61 tahun

* Disclaimer : hasil yang diperoleh pengguna bisa saja berbeda tergantung kondisi medis yang bersangkutan

Sampai disini mungkin Anda sudah berpikir untuk segera memesan JAMSI®. Tapi,
tunggu dulu… karena informasi berikut terlalu penting untuk Anda lewatkan…

Ramuan JAMSI® menggabungkan 17 tahun pengalaman
Ning Hermanto meracik herbal… dengan sistem
pengolahan pangan standar NASA USA
Ning Hermanto (Mbak Ning) adalah pemilik klinik
herbal ‘Ning Hemanto’ yang berlokasi di Jakarta
Utara… tempat dimana dia selama 17 tahun aktif
melayani sendiri ribuan pasien yang datang berobat.
Pada tahun 1999, peraih penghargaan Wanita Inspiratif
versi Tabloid Nova 2006 ini mendirikan PT
Mahkotadewa Indonesia. Produsen farmasi yang telah
merilis 60 merek herbal berupa kapsul, teh dan jamu
(termasuk JAMSI®).

Peraih Award tahun 2007
‘Bintang Keamanan Pangan’
BPOM RI

Jika Anda sempat berkunjung ke pabriknya yang beralamat di Jl. Cemara Angin
AA-37, Nyiur Melambai II, Rawa Badak Utara-Koja Jakarta Utara.... Anda pasti
melihat proses peracikan herbal yang serba terkontrol & teramat hati-hati.
Sejak awal, Mbak Ning telah menetapkan standar internasional di perusahaannya
…yang bagi produseni herbal lain masih menjadi angan-angan. Semua demi
memastikan agar Anda mengkonsumsi herbal, bukan hanya yang khasiatnya teruji
secara ilmiah…tapi juga telah memenuhi semua regulasi ketat industri farmasi.
Anda mungkin tidak akan melihat produsesn herbal lain yang memberi bukti…
mendekati pencapaian PT Mahkotadewa Indonesia dalam soal mutu produk.
PT Mahkotadewa Indonesia adalah peraih SNI Award 2 tahun berturut-turut
(tahun 2009 & 2010)…. dan produsen farmasi pertama di Indonesia yang mendapat
sertifikasi keamanan pangan internasional HACCP (Hazard analysis and critical
control points) tahun 2005 – HACCP diciptakan oleh NASA USA sebagai standar
prosedur pengolahan makanan untuk astronot mereka.
Pikirkan ini : Anda tidak mungkin salah memilih JAMSI®. Harus ada alasan kuat
mnegapa lembaga prestisius & media massa terpercaya, dengan senang hati (tanpa
dibayar) memberikan penghargaan & pujian.
Ning Harmano & PT Mahkotadewa Indonesia featured on

Dapatkan JAMSI® hari ini… dan nikmati kembali hari-hari
bahagia Anda tanpa diabetes
Cara mendapatkan jAMSI® sangat mudah. Anda cukup order via SMS, WA atau
BBM yang nomornya tercantum diakhir halaman ini.
Salah satu dari Mbak Dewi, Anti, atau Yuli (staff pemasaran Boroboro Herbal) akan
menerima pesanan Anda setiap hari Senin s/d Sabtu, pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
(kecuali pukul 12.00 s/d 13.30, karena itu waktunya mereka istirahat untuk makan
siang).
Lalu…. Anda akan menerima balasan berisi nomor rekening & jumlah uang yang
harus ditransfer. Pastikan Anda konfirmasi kembali via SMS/WA kepada kami jika
Anda telah mentransfer. Selanjutnya staff distribusi kami akan bekerja keras
mengemas pesanan Anda hari ini juga…. agar kurir JNE dapat mengantar JAMSI®
tepat didepan pintu rumah Anda dalam 4-7 hari.
Satu-satunya penghalang Anda mendapatkan JAMSI® yaitu ketika stok kami
habis. Jika Anda menunda (walau hanya beberapa jam dari sekarang), maka
kemungkinan Anda mendapatkan JAMSI® bisa hilang dalam sekejap.

Kami percaya, setelah membaca kesaksian berikut Anda akan bersemangat & 100 %
yakin untuk segera memesan JAMSI®…

* Disclaimer : hasil yang diperoleh pengguna mungkin berbeda tergantung kondisi medis yang bersangkutan

Sekarang pilihan ditangan Anda…
Apakah Anda ingin membiarkan diabetes mengendalikan sisa umur Anda ? Atau
Anda ingin melakukan perubahan, dimulai dengan memesan JAMSI® sekarang ?

“ Ya, kirimi saya JAMSI® sekarang “
Cuma Rp 100 ribu/ botol (100 ml) + ongkos kirim
Garansi uang kembali jika barang rusak atau tidak sampai.
Cara order : ketik pesan mengikuti format dibawah
Jamsi – Jumlah – Nama - Alamat Tujuan - No HP/Telp - Bank Pilihan
Contoh :
Jamsi - 7 botol 100 ml – Dadang - Jl. Hati Setia No.7, Kota Makassar,
Sul-Sel, 9220 – 081123456788 – Mandiri

Kirim ke : 0811-023-773-888 (SMS/WA) atau 23H7D73Y (BBM)
TR. 133 672 711

00130071780215

Mbak Dewi, Anti atau Yuli akan membalas SMS Anda dalam 2 menit

atau - “ Kirimi saya paket hemat 7
Lebih murah. Cukup untuk pemakaian 30 Hari.

botol “

Cuma Rp 700.000 599.999
Cara order : ketik pesan mengikuti format dibawah
Jamsi – Jumlah – Nama - Alamat Tujuan - No HP/Telp - Bank Pilihan
Contoh :

Jamsi - 7 botol 100 ml – Hartini - Jl. Bahagia No.8, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 20345 – 081123077388 - BCA

Kirim ke : 0811-023-773-888 (SMS/WA) atau 23H7D73Y (BBM)
Mbak Dewi, Anti atau Yuli akan membalas SMS Anda dalam 2 menit

Gratis 1 botol
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