KESAKSIAN-KESAKSIAN
Sofia Triasapta Pratiwi
Saya memiliki penyakit pankreas kritis, sebelum
memakai Chi Pendant perut saya sering
mengalami gangguan karena asam lambung saya
naik, dan saya juga mudah sakit dan kelelahan.
Ketika mulai memakai Chi Pendant gangguan
perut saya berkurang, dan setelah memakai
selama kurang lebih 1 bulan sudah tidak pernah
kambuh lagi. saya saat ini sudah jarang sekali
sakit dan kelelahan padahal aktifitas saya padat
setiap hari.
Hal yang sama juga terjadi kepada orang tua saya
yang juga memakai Chi Pendant, ketika olahraga
dan beraktifitas beliau tidak mudah lelah seperti
biasanya, luar biasa Chi Pendant.. sangat saya
rekomendasikan.
www.biodiscindonesia.com

RA Salamah Dyah Magmasari Sontodipuro
Saya berusia 61 tahun, sebelum menggunakan
Chi Pendant saya cepat sekali lelah padahal
aktifitas saya tidak seperti muda dulu, dan
seringkali ketika pulang dari aktifitas pengajian
atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga
badan saya langsung drop dan langsung tidur,
setelah memakai Chi Pendant alhamdulillah
saya merasakan energi saya bertambah dan
tidak mudah lelah, berkat Chi Pendant aktifitas
saya sekarang justru bertambah banyak.
Saya sangat merekomendasikan Chi Pendant
terlebih jika anda di usia seperti saya.

www.biodiscindonesia.com

Gatot Sunarno
Di usia saya yang saat ini sudah 65 tahun, saya
mempunyai penyakit jantung dan darah rendah,
saya cepat sekali lelah terutama jika menyetir
kendaraan, dan juga sulit untuk berkonsentrasi
dan cepat lupa. Semenjak saya memakai Chi
Pendant saya merasakan energi yang sangat
besar, badan saya enak sekali jika saya
beraktifitas, kreatifitas dan konsentrasi saya
hampir sama seperti muda dulu, sejak hari
pertama saya memakai Chi Pendant sampai
sekarang selalu saya pakai setiap hari kecuali
saat tidur. Chi Pendant dengan energy alpha-nya
yang dibuat di Jerman ini sangat saya sarankan.

www.biodiscindonesia.com

Annisa Purwantini

Aku dulu insomnia parah, setiap hari
tidak bisa tidur sampe subuh, karena
kurang tidur terus jadi sering dan
gampang sakit, sejak memakai chi
pendant akhirnya bisa tidur normal..
bangun pagi badan jauh lebih segar,
daya tahan tubuh lebih kuat dan tidak
mudah sakit.

www.biodiscindonesia.com

Syarif Kurniawan, Ciganjur Jakarta

Kondisi mengantuk dan lelah karena kurang tidur
harus menyetir mobil dari Jakarta ke Bandung
(ciwidey), dengan bantuan energi kalung Chi
Pendant saya menyetir lebih santai dan relax
tetapi tetap konsentrasi, rasa kantuk bisa dikontrol.
www.biodiscindonesia.com

Ibu Niah, Ciganjur Jakarta


Menderita penyakit asam
urat sudah 7 tahun,
setelah minum air biodisc
sore dan mlm, bangun
tidur keesokannya sakit
nyeri hilang. Sampai
sekarang sudah tidak
kambuh lagi.
www.biodiscindonesia.com

