Ben Ca Lang Obat Herbal Kanker & Tumor Tanpa Operasi
Ben Ca Lang merupakan salah satu obat herbal berkualitas yang merupakan ramuan tepat dari
bahan herbal berkhasiat untuk meningkatkan stamina, mematikan sel-sel kanker serta mengobati
segala jenis penyakit kanker, tumor, kista dan miom secara alami. Ben Ca Lang Herbamed adalah
obat herbal kanker yang mampu secara efektif untuk mengobati berbagai jenis kanker seperti
kanker serviks, kanker payudara, kanker otak, kanker paru-paru, kanker darah, kanker kulit dll,
bekerja secara aman tanpa operasi.
Ben Ca Lang Herbamed telah membuktikan khasiatnya sebagai obat kanker herbal yang ampuh
untuk mengatasi berbagai jenis penyakit kanker yang mematikan. Dengan mengkonsumsi 3 hingga 8
paket Ben Ca Lang, penyakit kanker segera teratasi meski tidak melakukan tindakan medis seperti
radioterapi, kemoterapi ataupun operasi.Selain itu, Ben Ca Lang juga dapat dijadikan sebagai obat
pendamping ketika anda sedang melakukan pengobatan atau tindakan medis seperti mengkonsumsi
obat dokter, radioterapi, kemoterapi atau operasi pengangkatan sel kanker. Dengan menjaga pola
makan, menghindari pantangan penderita kanker, istirahat yang benar, olahraga yang cukup serta
menjalani terapi pengobatan kanker dengan Ben Ca Lang secara disiplin dan benar dapat
memberikan efek yang lebih baik (positif) bagi anda dalam mengatasi penyakit kanker
yang anda derita.
Khasiat dan Manfaat Ban Ca Lang Kanker dan Ben Ca Lang Angion :
– Mengobati penyakit kanker
– Membantu mematikan sel-sel kanker dengan cara memecah inti sel kanker
– Menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker
– Merevitalisasi seluruh jaringan dan organ akibat kanker
– Memperbaiki sel-sel tubuh
– Meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina
– Berfungsi sebagai agen Anti Angiogenesis dan Apoptosis
– Berfungsi sebagai agen Anti Mitosis dan Anti Proliferasi
– Berfungsi sebagai Immuno Modulator
Ben Ca Lang juga bermanfaat untuk mengobati jenis penyakit kanker lainnya seperti :
– Kanker Payudara
– Kanker Otak
– Kanker Paru-Paru
– Kanker Darah (Leukimia)
– Kanker Usus / Kolon
– Kanker Tulang
– Kanker Kulit
– Kanker Hati
– Kanker Tenggorokan
– Dan Jenis Kanker Lainnya
Komposisi Ben Ca Lang Kanker & Angion dalam Bentuk Ekstrak
Terdiri dari, Thyponium Flagelliforme, Centella Asiatica, Andrographis Panic, Loranthus, Merremia
Mammosa, Curcumae Zedoaria, Gynura Precumbents, Arecha Catechu, Phyllantus, Urinaria,
Catharantus Roseus, Ganoderma Lucidum, Eleuthorine Americana dan herbal berkhaisat lainnya
Keunggulan Ben Ca Lang
– Produk Resmi dan Mendapat Legalitas dari MUI dan BPOM
– Terbuat dari 100 % Ekstrak herbal berstandar sehingga aman dan lebih berkhasiat
– Formula tepat dan akurat sehingga memberikan hasil yang lebih cepat dan efektif

– Telah lolos uji dan telah digunakan diberbagai begara seperti China, Singapura, Malaysia dan lainlain
– Kualitas dan bahan baku dijamin dengan CA (Certificate Analisis)
– Mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga yang berkompeten
– Setara dengan obat medis
– Harga lebih ekonomis
– Telah banyak yang merasakan khasiat dari Ben Ca Lang dan menyatakan sembuh
Dosis Aturan Minum Ben Ca Lang :
Minum 3 kapsul Ben Ca Lang Kanker & 3 Kapsul Ben Ca Lang Angion 3 kali sehari
Sekali minum 6 kapsul
Diminum 30 menit sebelum makan
Isi / Paket @ 2 botol Masing-masing Botol Isi @ 50 kapsul @ 250 mg
Yang terdiri dari Ben Ca Lang Kanker & Angion
POM TR. 103 310 911
Produsen : PT. Unique Herbamed Indonesia
Informasi, Pemesanan & Pembelian Hub :
herbamart.net herbalyogya.com herbamart jogja herbamart yogyakarta
Phone, Sms & WhatApps 0877-3934-2772 / 0852-9324-9380 / 0853 5262 3270
BBM 5836325C / 5409BC68 / 59BC2D25
– Untuk wilayah Jogja bisa diantar, ongkir gratis
– Untuk wilayah di luar jogja bisa kirim2 lewat JNE, TIKI, Wahana, atau Kantor Pos dengan
mengutamakan ongkir yang paling murah.
– Kami menerima pengambilan grosir/partai besar dengan harga yang lebih murah.

