
Daftar manfaat VCO / minyak kelapa murm :

l.Mematikan berbagai virus yang menyebabkan mononucleosis, influenzq hepatitis
C, cacar air. herpes dan penyakit-penyakit lainnya.

2.Mematikan berbagai bakteri penyebab pneumonia, sakit telinga, infeksi
tenggorokan gjgr berlubang, keracunan makanan, infeksi saluran kencing, meningitis,
gonorrhea lu-ka -eangren dan masih sangat banyak lainnya \
3.Mematikan_iamur dan ragi yang menyebabkan candida jock itch, kadas, athletes

foot, ruam karena keringat dan popok dan infeksi lainnya-

-l.ivlelumpuhiian dan mematikan cacing pita, lice, giardia dan parasit lainnya.

5.Nfen1'ediakan sumber nutrisi dan energi cepat.
6.\feninglratkan energi dan stamina yang memperbaiki fisik dan penampilan atlit.

-.\femperbailii penceill€utn dan penyerapan vitamin-vitamin dan asam amino ysng
larut dalam lemak.

8.Memperbaiki sekresi insulin dan pendayaguftum glukosa darah.

g.Meredakan stres pada pankreas dan sistem-sistem enzim tubuh.

10.\,[embantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan yang
dihubungkan dengan diabetes.

l l.Mengurangi gangguan yang dikaitkan dengan gejala kesulitan pencemaan dan

cystic fibrosis.

l2.Memperbaiki penyerapan kalsium dan magnesium serta mendukung
perkembangan tulang dan gigi yang kuat.

I 3.Membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis.

I 4.Membantu meredakan ^gejala sakit saluran kandung kemih.

l5.Meredakan gejala yang dihubungkan dengan Chron's disease, ulcerative colitis dan

bisul perut.

1 6.Mengurangi peradangan kronis.
lT.Mendukung penyembuhan dan perbaikan jarlngan tubuh.
l8.Mendukung dan membantu fungsi kekebalan tubuh.
lg.Membantu melindungi tubuh dari kanker payudar4 kanker colon dan kanker
lainnya.

20.Baik buat jantung; tidak meningkatkan cholesterol darah atau kelengketan platelet.



ll.\fembantu mencegah sakit jantung, atherosclerosis dan stroke.

ll.\tembantu mencegah tekanan darah tinggi.
I-l.\{embantu mencegah sakit periodental dan kerusakan gigi.

l4.Berh:ngsi sebagai antioksidan pelindung.
l5.\tembantu melindungi tubuh dari radikal bebas berbahaya yang meningkatkan
p€nrraan dini dan penl'akit degeneratif. 

.e

16.\lemperbaiki pendal'agunain asam lemak essensial dan melindunginya dari
oksidasi.

2T.Meredakan gej ala kelelahan kronis.
2 8. Meredakan gej al a benip prostatic hyperplasia (pembesaran pro stat).

2g.Mengurangi tekanan epileptis.
30.Melindungi tubuh dari penyakit ginjal dan infeksi kandung kemih.

3l.Membantu mencegah sakit liver.
32.Kandungan kalori lebih rendah dari lemak lain sehingga efek pengguruum

maksimal untuk pengobatan jauh lebih baik.

i -i . \ lendukung fun gsi thyroid.
X.t[miogb*an a-Ltifitas metabolik sehingga memberikan efek penurunan berat
badan yang alamiah dan stabil (mencegah kegemukan).

35.Mencegah infeksi topical bila dioleskan (melalui kulit).

36.Mengurangi gejala psoriasis, eksim dan dermatitis.
37.Mendukung keseimbangan kimiawi kulit secara alami.
38.Melembutkan kulit dan mengencangkan kulit dan lapisan lemak di bawahnya.

3g.Mencegah keriput, kulit kendor dan bercak-bercak penuaan.

40.Memberikan penampilan rambut yang sehat dan tidak kering.

4l.Mencegah kerusakan yang ditimbulkan radiasi sinar ultra violet pada kulit.

42.Mengendalikan t .to*Ur.
43.Membantu memberikan vitalitas dan terasa lebih muda.

44.Menolak oksidasi sehingga memberikan perlindungan terhadap oksidasi
berlebihan.

45.Virgin coconut oil Pada suhu tinggi tidak membentuk zatyangberbahaya seperti
pada vegetable oil lainnya.

46.Tidak memiliki efek samping yang berbah aya brladikonsumsi.



47 .T idak beracun untuk dikonsumsi.

Minyak Kelapa Murni tidak menyebabkan:

- tidak meningkatkan kadar kolesterol darah
- tidak meningkatkan kdremalan atau pembentukan gumpalan darah
- tidak menfebabkan atheroscle,rosis atau penyakitjantung iq

- tidak menyebabkan kegemuka

Minyak Kelapa Mumi memang menyebabkan:

risiko atherosclerosis da penyakit jmtung
- nmgpangi risiko kanker dan pen5rakit-penyakit degeneratif
- merrrtwrtu mencegah infeksi bakted, vinrs dan jamn (termasuk ragi)

fungsi sistem kekebalan tubuh
- m€mbml mengontol diabetes

- mcnopmg fungsi metabolisme yang sehd
- merye*aiti pence,rnaan dan penyer4m dEia
- lrgnasok nrtrrisi yang ssngat penting unalk kcsdm yang baik
- ryaan p€ngrmgan berat badan

- --'-i-.1*ftgiSF
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- san$t tqhan g*ggu* (;;? hidup fanjang/ta[an ffiil i'

- membffir rclemhdrm dm me,muluskan kulit
- me,mbmmacegahpcmam dini dan pengerutan kulit
- llmb@ melinfrryi dri kmker kulit dan penyakit kulit lainnya


