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Biodisc Sembuhkan Ambeien, Fertigo, Maag Akut dan
Darah Tinggi
Posted on May 21, 2012
M.YASIR EFFENDI ( JEMBER JAWA TIMUR )
SEMBUH DARI AMBEIN
Penyakit Ambeien atau wasir dalam adalah pembengkaan saraf pada dubur bagian
dalam yang disebabkan oleh BAB yang tidak lancar, faktor makanan dan minum
yang tidak sehat. Ambeien merupakan peyakit yang membuat orang tidak merasa
nyaman dan tersiksa karena rasa keinginan sangat dibatasi, misal mau makan makanan yang pedas, mau minum -minuman yang agak masam takut penyakitnya
kambuh dan kalau kerja yang sangat melelahkan atau duduk terlalu lama juga
kambuh.
Saya salah satunya orang yang menderita penyakit tersebut selama kurang lebih
dari 20 tahun, yang saya alami adalah saat BAB darah segar dulu yang keluar,dan
tidak itu saja dubur terasa gatal,panas, serta tebal setiap selesai BAB. Segala
macam merk dan produk obat ambeyen yang saya minum namun hasilnya tetap
tidak ada perubahan yang berarti obatnya habis penyakitnya kambuh lagi, begitu
terus akibatnya gijal saya juga kena karena kebayakan mengkonsumsi obat
kimia,saya tidak putus asa untuk mencari kesembuhan, dan saya lakukan dengan
berbagai macam terapi yaitu terapi pijat syaraf yang sakitnya bukan main. Terapi
dengan pemanas hasilnya kurang maksimal.
Pada suatu hari ada tetangga saya memperkenalkan Biodisc saya tertarik dan perlu
dicoba. Dengan ijin dan ridhoNYA saya minum air yang sudah diolah dengan
biodisc selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tidak ada batasan atau dosis intinya
setiap saya haus saya minum air biodisc, syukur alhamdullillah Hasilnya Sangat
Luar Biasa. Saya tidak lagi mengalami pendarahan dulu saat bab sampai sekarang
dan penyakit ginjal saya berangsu-angsur mulai membaik,tidak ini saja istri saya
juga menderita penyakit fertigo,darah tinggi dan maag akut.
Istri saya menderita penyakit darah tinggi,maag akut kurang lebih dari 10
tahun,kalau sudah kambuh menderita sekali setiap kali minum obat darah tingginya
perutnya
Istri saya menderita penyakit darah tinggi,maag akut kurang lebih dari 10
tahun,kalau sudah kambuh menderita sekali setiap kali minum obat darah tingginya
perutnya
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kembung dan nyeri, sulit tidur, buat duduk,berdiridan membuka mata kepala terasa
berputar-putar,dan sempat rawat inap selama 10 hari akan tetapi masih
ketergantungan dengan obat dari Dokter, setelah minum air biodisc selama kurang
lebih 15 hari syukur alhamdullilah Istri saya tidak lagi menderita yang namanya
penyakit fertigo,Darah tinggidan maagTrimakasih Ya ALLAH dengan petujukmu
melalui alat BIODISC ini membuat Keluarga Saya sehat Waalfiat. Terima kasih
BIODISC,Terima kasih Q NET.LTD. (M.YASIR EFFENDI, JEMBER JAWA TIMUR )
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Biodisc Untuk Darah Tinggi, Kolesterol, dan Asam Urat
Posted by primadenta in Kesaksian on August 3, 2011
Sinta Harsini (PURWOKERTO)
MAAG KRONIS DAN ASAM URAT

Sinta Harsini 40 Tahun
Sudah beberapa tahun ini saya merasakan mempunyai gangguan kesehatan. Saya
mengidap sakit maag yang cukup kronis bahkan sempat sampai sakit tifus
karenanya. Gangguan maag ini selalu bikin tidak enak dan terasa menghambat
aktivitas sehari-hari. Belakangan saya merasa tambahan penyakit dengan
munculnya gejala asam urat. Yang satu ini membuat tubuh selalu pegal-pegal,
terutama di malam hari.
Setiap kali bangun pagi, tubuh rasanya sakit semua dan tidak nyaman untuk
memulai aktivitas harian. Entah kenapa, suhu tubuh saya juga di bawah normal.
Tubuh saya selalu terasa dingin, baik siang maupun malam. Semua ini terasa
menyiksa dan sangat mengganggu.
Perubahan spontan saya rasakan setelah saya diperkenalkan dengan Biodisc, awal
April 2011 lalu. Hari-hari pertama minum air Biodisc, saya merasakan perubahan
yang luar biasa. Gangguan pegal-pegal dan rasa sakit di seluruh badan tidak ada
lagi.

- 50 Setiap kali saya bangun pagi, rasanya langsung siap untuk berkegiatan. Badan
terasa ringan dan sangat bugar.

Masalah sakit maag kini sudah tidak terasa lagi. Gangguan asam urat juga sudah
lenyap. Saya kini menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar dengan air putih dan
Biodisc. Sehat dan bugar itu mudah kok. (Sinta Harsini, Purwokerto)

Isaka Darmawati – Enarotali (PAPUA)
ASAM URAT YANG PARAH, KURANG DARAH, KEPALA PUSING
Suami saya Bp. Abdul Muin, usia 56 Thn menderita Asam Urat yang cukup parah.
Pemeriksaan Lab, menunjukkan angka 11. Setelah Rutin mengkonsumsi Air Bio
minimal 4 liter / hari, hanya dalam 1 minggu, penyakit Asam Uratnya hilang, dan
tidak pernah kambuh lagi.
Tetangga saya, selama hamil mengalami kurang darah, kepalanya selalu pusing. Dia
sampai bosan minum obat. Kemudian saya anjurkan minum Air Bio 4 liter / hari.
Pusing di kepalnya hilang, kondisinya menjadi semakin bugar dan sehat. Ketika tiba
saatnya mau melahirkan, dia mandi dengan Air Bio, lalu minum Air Bio yang
banyak, Alhamdulillah ….. tetangga saya ini dapat melahirkan dengan lancar,
bayinya juga bersih dan sehat. Terima kasih Bio Disc. (Isaka Darmawati – Enarotali,
Papua)

Jamaludin Bawasah (KUALA LUMPUR)
DARAH TINGGI
Saya Jamaludin Bin Bawasah, pesara kerajaan (Imigrasi) berumur 63 tahun. Saya
dahulu pernah mengidap penyakit darah tinggi sehinggalah saya menjumpai
Biodisc. Saya telah diperkenalkan dengan Biodisc ini oleh anak saya sendiri. Dia
memberitahu saya bahawa ada satu cara untuk merawat penyakit tanpa perlu
mengambil obat, menggunakan khidmat bomoh tetapi dengan hanya menggunakan
sekeping
kaca.
“Pembohong lah kaca boleh rawat penyakit” itu adalah ekspresi saya pada mulanya
mendengar kenyataan anak saya. Anak saya menyuruh saya minum air yang telah
dirawat menggunakan biodisc setiap hari. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah bukan
saya sahaja yang terkejut, malahan doktor di klinik yang saya pergi untuk
mendapatkan ubat dan nasihat pon terkejut. Doktor kata, tekanan darah saya
seperti orang yang berumur 30an.
Anda nilailah sendiri, saya yang sudah berumur 63 tahun dengan izin Allah dan
menggunakan Biodisc ini masih mampu berulang-alik dari Kepong ke Putrajaya
untuk membuat kerja sampingan (memproses visa dan juga passport) setiap hari.
Saranan dan nasihat saya kepada anda diluar sana, dapatkan biodisc segera.
Tiada apa yang anda akan rugi. Kesehatan kita sebenarnya adalah harta kita yang
utama.
(Jamaludin Bawasah, 1699, Jalan E5/2, Taman Ehsan, Kepong, 52100 Kuala
Lumpur)
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HJ. CUCU ( KARAWANG )
Atasi kolestrol Tinggi Dan Pinggang Pegal Dan Kualitas Tidur Menjadi
Baik Dan Konsentrasi Kerja Jadi Enak

Saya adalah pengusaha catering di Karawang Timur, setiap hari harus
memproduksi 8000 bungkus nasi untuk masuk ke pabrik-pabrik disini.
Waktu kerja biasanya mulai dari pukul 6 subuh sampai 6 malam.
Saya menderita kolesterol tinggi dan leher terasa pegal dan panas setiap hari.
Susah kerja jadinya jika penyakit itu timbul. Saat saya dikenalkan BIO DISC, 3
minggu yang lalu saya sudah rasakan langsung energinya yaitu pinggang saya
hilang sakitnya karena saya tempelkan BIO DISC selama 15 menit. Energinya bisa
saya rasakan baik ke garam, jari tangan, dan rokok juga.
Semuanya mengalami perubahan rasa karena energi tersebut. Saya langsung
membeli 1 paket (2 unit) 1 untuk saya dan 1 untuk suami. Setelah 1 minggu
meminum air putih dari BIO DISC kolesterol saya turun dan tidak pernah timbul lagi
sakit di leher. Tidur sayapun lelap dan bisa kerja dengan baik keesokan harinya.
Pinggang pegal yang biasanya saya harus minum obat untuk hilangkan rasa
sakitnya, sekarang ini saya tidak minum lagi obat-obat tersebut, karena takut kena
ginjal.
Sayuran untuk katering saya semprot dengan air BIO DISC semuanya jadi segar lagi
dan tahan layu. Terbukti energi BIO DISC bisa ditransfer melalui air ke sayuran
apalagi tubuh kita yang kandungan zat cairnya tinggi.
Untuk anak dan menantu saya, saya belikan 3 paket BIO DISC dan semua anggota
keluarga saya mengalami kemajuan untuk kesehatannya. Dengan badan yang sehat
baru bisa cari uang.(Ibu Hj. Cucu, Karawang)
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JAHYA TAUFIK ( JAKARTA)
Kolestrol Dan Asam Urat Saya Jadi Turun

Hal yang dirasakan saat mengantongi BIO DISC adalah 8-9 jam menyetir kendaraan
sendiri tidak merasa lelah sama sekali. Sering kali pagi-pagi sebelum ada BIO DISC
jari-jari tangan terasa pegal karena asam urat. Tetapi dengan rutin tiap hari minum
air BIO DISC asam urat itu hilang tanpa harus makanobat. Kemudian pembuangan
jadi lancar setiap hari. Dulu saya merasakan sembelit, bisa 2-3 hari sekali baru
BAB. Saat tidur saya juga meletakkan BIO DISC di bawah bantal dan hasilnya sama
dengan kesaksian teman-teman yang lain… tidur saya jadi pulas dan tidak gelisah.
Baru-baru ini saya mengecek kolesterol saya ke laboratorium setelah 3 minggu
konsumsi air dari BIO DISC. Hasilnya, kolesterol turun 25 point dari 224 menjadi
200 dan pegal - pegal pada pundak sudah tidak terasa sama sekali saat ini. Pernah
saat olah raga tenis meja, keesokkan harinya kaki dan tangan pegal-pegal (pegal
oleh karena asam susu di otot, karena sudah lama tidak berolah raga) maka saya
melakukan terapi dengan merendam kaki di air hangat dan sekaligus meletakkan
BIO DISC di dalamnya.
1 jam kemudian pegal di badan dan kaki semuanya hilang. Energi BIO DISC ini

bisa dirasakan dengan nyata dan terasa khasiatnya di badan saya.
Bp Jahja Taufik (61 thn - Jakarta)
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YUSUF / KO KAY YU ( SURABAYA DAN JAKARTA )
Darah Tinggi Yang Menahun Serta Kolestrol Saya Kini Stabil, Kualitas
Kerjapun Meningkat

Saya terkena penyakit darah tinggi sudah bertahun-tahun, 3 minggu yang lalu
dikenalkan Biodisc di WTC Sudirman (Kantor Qnet). Saya langsung membeli 2 unit :
1 untuk saya dan 1 untuk istri.
Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya rendam Biodisc disetiap air
minum di rumah saya masing-masing selama 20 menit. Selain untuk air minum
kemanapun saya pergi saya kantongi Biodisc agar energinya bisa maksimal ke
badan dan kalau tidurpun saya letakkan dibawah bantal / ditempelkan pada leher
dengan menggunakan sapu tangan.
Alhasil dalam hitungan hari tidur saya jadi nyenyak yang dulunya jam 2/3 subuh
bangun sekarang tidur bisa pulas.
Obat darah tinggi saya (yaitu novak) yang tiap hari saya harus minum sekarang
sudah jarang dikonsumsi (sekarang hanya 2 butir satu minggu).
Dengan mengantongi Biodisc saat bepergian badan tidak terasa capai walaupun
kerja bisa sampai 10 jam seharinya.
Dan juga sebagai umat Budha yang sering meditasi
sekarang konsentrasi
meditasinya jadi sangat baik melalui air minum Biodisc& letakkan Biodisc di
badan saat meditasinya.
Istri saya pun mengalami perkembangan kesehatan yang berarti. Setelah 2 minggu
konsumsi air Biodisc saat pengecekan darah via laboratorium semua indikator tidak
ada yang lebih ambang batas , baik untuk kolesterol, darah tinggi , asam urat
(semuanya normal).Bp Yusuf / Ko Kay Yu (48 thn - Surabaya & Jakarta)
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Manfaatkan Biodisc untuk Kesehatan Mata
Posted on October 10, 2011
Yudha Saputra ( MAKASAR )
MATA SAYA MINUS 7 DAN TURUN MENJADI MINUS 2
Saya adalah salah satu pengguna alat kesehatan biodisc. Alhamdulillah berkat Izin
yang Maha Pencipta Biodisc sangat membantu kesehatan tubuh saya,terutama
penyakit sakit kepala yang saya derita . . . .

Yudha Saputra, Makassar
Saya bekerja sebagai PNS, dimana tugas-tugas saya cukup menuntut energi
terutama di awal dan akhir bulan banyak laporan dan tugas-tugas yang mesti
diselesaikan segera.
Saya pun harus banyak melakukan perjalanan dinas antar kota bahkan antar pulau.
Dalam kondisi seperti itu, penyakit saya sering kambuh dan sangat mengganggu.

- 55 Selama saya menggunakan Biodisc sakit kepala itu berangsur angsur pulih dan
bukan hanya itu saja, saya juga dapat beraktifitas seperti biasanya meskipun
dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan yang cukup padat.
Hal luar biasa yang saya alami adalah peningkatan kesehatan mata saya. Saya
sudah lama menggunakan kaca mata minus 7. Saya coba-coba telaten merawat
mata saya dengan air Biodisc. Alhamdulillah, berangsur-angsur saya mesti ganti
lensa kaca mata. Tuhan menolong saya sembuh dari minus 7, saat ini saya
menggunakan kaca mata minus 2!! Optik saya sampai tidak percaya, karena
umumnya orang ganti lensa karena matanya makin parah, tetapi saya sebaliknya.
Setelah memiliki alat kesehatan Biodisc saya merasa senang karena bukan hanya
diri saya pribadi yang terbantu, saya juga dapat menolong sesama yang memiliki
berbagai macam keluhan penyakit ex: alergi, reumatik, asam urat, . . . dan
Alhamdulillah semua berkat Biodisc . . . . .
Sehat Itu adalah pilihan, semua ada di tangan kita sendiri. Manusia hanya mampu
berusaha, Tuhan yang menentukan. Tubuh anda adalah aset yang tidak ternilai
dengan rupiah . . . . .( Yudha Saputra, Makasar )
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Tubuh Kekurangan Kalium
Posted by primadenta in Kesaksian on August 1, 2011
Aswin (POSO)
SIKSAAN PENYAKIT YANG TERNYATA AKU KEKURANGAN KALIUM

Aswin 28 tahun
Apa jadinya bila tubuh kita kekurangan Kalium? Mungkin pengalaman Bapak Aswin,
28 tahun, dari Poso, Sulawesi Tengah dapat kita jadikan pelajaran.
Ayah beranak satu ini tidak pernah menduga akan mengalami siksaan penyakit yang
ia tidak ketahui ujung pangkalnya. Penyakitnya bermula sekitar tahun 2008. Saat
itu ia merasa lemas, demam, nafsu makan hilang dan aneka gejala aneh lainnya.
Karena selama ini dia sehat-sehat saja, pak Aswin tidak terlalu risau.
Akan tetapi penyakitnya ternyata makin menjadi. Dalam waktu singkat ia menjadi
sangat lemah, terkapar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sempat dirawat
beberapa hari di Palu dan keluar setelah merasa membaik. Akan tetapi penyakitnya
selalu kambuh dan kambuh lagi.
Pak Aswin juga sempat menjalani perawatan di Makassar. Di situlah untuk pertama
kalinya dia mendengar bahwa apa yang dialaminya adalah penyakit yang disebabkan
oleh kekurangan Kalium dalam tubuh. Oleh dokter, ia dianjurkan untuk banyak
mengkonsumsi pisang dan air kelapa terutama bila penyakitnya kambuh.

- 57 Hari-hari selanjutnya sangat tidak mengenakkan. Penyakitnya selalu kambuh. Bila
serangan penyakitnya datang, ia langsung lemas, kehilangan tenaga.
Nafsu makan tidak ada sama sekali, Akibatnya ia akan terbaring lemas.Saat sakit, ia
biasanya terbaring selama seminggu sambil mengkonsumsi makanan kaya Kalium
seperti pisang dan minum air kelapa. Ia perhatikan, sejak menderita penyakit ini,
tubuhnya menjadi sukar sekali berkeringat. Padahal dulunya, ia merasa badannya
selalu basah oleh keringat. Setelah sakit sekitar 10 hari sammpai 2 minggu,
kesembuhan, biasanya hanya dinikmati sekitar 3 hari sampai seminggu, setelah itu
ia terkapar lagi.
Sebagai pegawai admin di sebuah perusahaan Finance, ia sangat terganggu dengan
penyakitnya. Ia sering tidak masuk kerja karena sakit. Pada saat masuk kerja pun,
ia tidak bisa bekerja normal. Sedikit-sedikit Aswin harus istirahat karena rasa lelah
yang dirasakannya. Hampir setiap hari ia pulang malam karena tidak bisa
menyelesaikan pekerjaan pada waktunya.
Pengalaman paling parah dialaminya pada lebaran tahun 2010 lalu. Saat itu
penyakit pak Aswin sedang kambuh. Ia telah beberapa hari terbaring lemas. Pagi itu
rumah kosong karena seisi rumah pagi-pagi berangkat ke lapangan untuk sholat
Ied. Karena ingin buang air, pak Aswin dengan sekuat tenaga berusaha mencapai
kamar mandi. Setelah dalam kamar mandi, tiba-tiba semua terasa gelap. Ia pingsan,
entah berapa lama. Saat tersadar, ia telah berada di kamar dikelilingi keluarga yang
kuatir dengan kondisinya.
Gangguan penyakit ini terus berlanjut, sampai hari Senin 30 Mei 2011, ia
menerima Biodisc pesanannya. Tidak sabar ia mencoba mengkonsumsi air Biodisc.
Suatu hal yang luar biasa, ia melalui satu minggu pertama tanpa penyakit
kambuhannya. Kondisi tubuhnya dirasakan meningkat luar biasa. Dengan semangat
pak Aswin menceritakan pengalamannya berkendara sepeda motor dari Poso ke
Palu bersama anak istrinya. Biasanya mereka harus sering berhenti karena rasa
sakit yang biasa menyiksa terutama di bagian pinggang belakang. Kali ini mereka
menjalani jalur ini tanpa capek.
Pak Aswin menghentikan konsumsi pisang dan air kelapa yang berlebihan. Ia telah
memutuskan untuk hidup normal dengan biodisc. Satu hal yang sangat disyukurinya
adalah keringatnya telah kembali. Meski baru beberapa hari mengkonsumsi air
biodisc, badannya sudah sangat normal mengembalikan proses respirasi sebagai
bagian dari metabolisme normal tubuhnya.
Selain kesehatan yang membaik, Aswin juga bersyukur bahwa waktunya bersama
keluarga kini jauh lebih banyak. Ia dapat pulang kerja tepat jam 17.00 karena
semua pekerjaan kantor dapat diselesaikan tepat waktu. Ia kini tidak perlu lagi
minta izin karena sakit.
Tidak kalah bahagianya karena orang tua dan tetangga Aswin juga menikmati
kesembuhan dari diabetes dan kolesterol karena Biodisc. Sebaik-baiknya hidup,
adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dijalani Aswin bersama
Biodisc.
(Aswin, Poso)
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Biodisc Untuk Luka Basah dan Luka Dalam
Posted by primadenta in Kesaksian on August 1, 2011
Penggunaan Biodisc untuk memperkuat imunitas tubuh sehingga membawa
kesembuhan sungguh banyak. Selain membantu penyembuhan aneka penyakit
seperti diabetes, kolesterol, jantung, stroke, asam urat, dan sebagainya, Biodisc
juga sangat bagus digunakan untuk mempercepat pemulihan luka. Misalnya luka
bekas operasi, luka akibat kecelakaan, luka diabetes dan lain-lain.
Kisah di bawah ini adalah dialami luka seorang pemuda, 25 tahun, di Purwokerto
yang mengalami luka akibat kecelakaan. Saat itu kondisinya cukup kritis di UGD
RSUD Banyumas. Karena kerasnya benturan dengan beton pembatas jalan, tangan
korban tidak bisa digerakkan. Selain menderita luka, korban juga kesulian
bernapas sehingga harus dibantu oksigen.
Setelah pindah ke ruang perawatan, korban sempat diterapi dengan menggosokkan
Biodisc di tangan. Sesaat kemudian tangannya sudah bisa bergerak normal. Rekan
korban juga menggosokkan Biodisc pada infus untuk menambahkan energi melalui
cairan infus.
Cukup mengagumkan memang karena keesokan harinya, pasien langsung
meninggalkan UGD dan kembali ke rumah. Meskipun demikian, luka-lukanya masih
sangat basah. Karena sudah berada di rumah, terapi Biodisc lebih leluasa
dilakukan.

Terapi Penyinaran Biodisc untuk penyembuhan luka
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Untuk perawatan luka-luka basah dilakukan dengan cara penyinaran. Biodisc
diletakkan dalam senter khusus yang mengeluarkan cahaya berputar berlawanan
putaran jarum jam. Senter tersebut dapat diganti dengan senter LED biasa, dan
diputarkan secara manual dengan tangan.
Ini kondisi awal luka pasien sebelum disinar:

Penyinaran kemudian dilakukan selama sekitar 20 menit. Selama penyinaran,
pasien merasakan hangat di area luka. Timbul juga rasa geli karena seperti ada
gerakan sesuatu di dalam luka. Kemungkinan itu reaksi tubuh untuk mendorong
racun keluar serta mengaktifkan jaringan saraf di area luka.
Benar saja. Tidak berapa lama kemudian, terlihat cairan nanah yang tersembunyi di
balik luka mulai mengalir keluar. Saat itu juga, area paling luar terlihat mulai
kering, lalu bergerak menutup sebagai tanda kesembuhan luka, seperti terlihat
pada gambar berikut:
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Keesokan harinya, kondisi luka semakin mengering. Biodisc juga digosokkan di
sekitar lutut pasien untuk membantu pemulihan akibat benturan di bagian
persendian. Saat ini pasien sudah pulih sepenuhnya dan kembali beraktivitas
seperti biasa.
Energi Scalar
Terapi senter dengan menggunakan Biodisc merupakan miniatur dari energi scalar
yang sejatinya diperoleh dari matahari. Biodisc memungkinkan energi ini dapat
diperoleh dengan mudah setiap saat, hanya dengan mengantongi Biodisc, minum
air sulingan Biodisc atau menyinarkan senter melalui Biodisc.
Khusus terapi senter dengan Biodisc, sangat umum digunakan untuk terapi stroke
dan luka basah yang tidak bisa dikenai air. Untuk terapi stroke, sebaiknya
dilakukan penyinaran Biodisc minimal 3 kali sehari masing-masing sekitar 20 – 30
menit.
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Keesokan harinya . . .
Kemampuan Biodisc untuk mempercepat penyembuhan jaringan tubuh yang luka,
tentu merupakan kabar yang sangat menggembirakan mengingat penyembuhan
luka sangat tergantung pada kondisi tubuh pasien. Disinilah manfaat Biodisc,
seketika memperkuat jaringan luka sehinga proses pemulihan dapat dilakukan oleh
tubuh pasien sendiri.
Selamat menikmati hidup sehat alami bersama Biodisc.
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Biodisc Melawan Kegemukan (Obesitas)
Posted by primadenta in Kesaksian on August 2, 2011
Dr. Diana (BANDUNG)

Penampilan seseorang dapat menunjukkan tingkat kualitas kesehatannya. Kulit
sehat, berat badan seimbang merupakan indikasi awal kesehatan yang baik.
Sebaliknya, berat badan tidak normal, tampilan kulit kusam dapat menjadi pertanda
awal gangguan kesehatan.
Secara sederhana salah satu penyebab obesitas atau kegemukan adalah tidak
maksimalnya sistim penyerapan nutrisi dan pembuangan zat-zat racun serta sisa
makanan dari dalam tubuh. Di dalam proses tersebut air (dalam darah) merupakan
komponen yang sangat penting. Air bekerja bagai pelumas mengantar nutrisi
makanan sekaligus membersihkan tubuh sampai ke tingkat sel yang merupakan
bagian terkecil tubuh manusia. Trilyunan sel tubuh diurus oleh air setiap saat.
Bila ada gangguan dalam proses ini, nutrisi tidak akan terserap dengan baik,
sementara zat racun dan sampah tubuh tertimbun dalam darah dan lemak. Mulailah
terjadi sumbatan-sumbatan yang menghambat proses metabolisme. Terbentuklah
kegemukan beserta penyakit kerabatnya seperti kadar kolesterol tinggi, asam urat,
diabetes, gangguan ginjal, darah tinggi, serangan asma, penyakit jantung, stroke,
dan banyak lagi.
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Biodisc untuk Melawan Obesitas
Fungsi utama Biodisc yang bekerja melalui air, sangat vital untuk membantu
mencapai berat badan normal. Dengan kadar energi dan oksigen tinggi serta
kemampuan detoksifikasi maksimal, air Biodisc sangat membantu mempercepat
penyerapan nutrisi, regenerasi sel, membersihkan gula dan lemak dalam darah,
termasuk memaksimalkan proses detoksifikasi tubuh.
Hal ini bahkan langsung terlihat pada awal mengkonsumsi air Biodisc. Buang air
kecil lebih sering. Warna kotoran (BAB) lebih gelap bahkan hitam karena proses
pengeluaran racun yang telah lama mengendap dalam tubuh.Proses ini biasanya
diikuti rasa pusing, mual, bahkan diare sebagai bentuk reaksi normal tubuh atas
proses pembuangan racun.
Selama mengkonsumsi air Biodisc, tubuh akan terasa selalu fit dan berenergi dalam
menjalankan aktivitas meski konsumsi makanan lebih sedikit dari sebelumnya. Hal
ini disebabkan karena proses penyerapan nutrisi lebih sempurna sehingga asupan
kalori tetap terjaga. Dua hal inilah yang menjadi kunci utama peran Biodisc dalam
mencapai berat badan ideal.

Dr. Diana ( BANDUNG )
TURUN 7 KG SETELAH MENGKONSUMSI AIR BIODISC
Dr. Diana dari Universitas Maranatha Bandung, mengemukakan bahwa Biodisc
merupakan temuan teknologi modern yang mampu menghasilkan energy scalar,
sebagaimana energy scalar yang diperoleh tumbuhan dari matahari. Darah yang
tidak sehat, berbentuk tumpukan-tumpukan sehingga gampang menghasilkan
sumbatan di dalam sel. Inilah yang mengganggu proses metabolism termasuk
mengakibatkan kegemukan.
Dr. Diana dalam kesaksiannya, telah turun 7 kg setelah mengkonsumsi air Biodisc.
Hal tersebut diperoleh bahkan tanpa mengubah pola makan atau berolahraga
karena kesibukan. Cukup dengan rutin mengkonsumsi air Biodisc.

