
ANUGERAH LUAR BIASA
SI HIJAU DAUN

arah adalah cairan penting yang membawa nutrisi ke seluruh jaringan di 
tubuh kita. Namun ternyata darah tidak hanya mengangkut zat-zat yang 
dibutuhkan  saja  melainkan  mengangkut  pula  zat-zat  lain  yang  tak 
dibutuhkan bahkan menjadi racun bagi tubuh. 

Sadarkah kita akan keberadaan racun yang bertumpuk dalam darah kita  ?

Perhatikan zat apa saja yang sekiranya akan masuk kedalam tubuh anda secara 
sadar ataupun tak sadar. Apakah zat itu sudah cukup baik atau buruk bagi tubuh 
kita ?
Silahkan pikirkan  hal berikut ini :

• kualitas udara seperti apa yang banyak Anda hirup; 
• kualitas air seperti apa yang banyak Anda minum;
• kualitas makanan dan minuman seperti apa yang banyak Anda konsumsi.

Perlu disadari bahwa kualitas darah Anda tergantung pada kualitas 3 hal diatas 
dan akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia pada umumnya.
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Tubuh Yang Mengandung Asam Tak Imbang Akan Menimbulkan 
Penyakit

Ahli nutrisi terkenal dari Amerika Prof. Ragnar Berg mengatakan bahwa tubuh 
kita akan sehat jika perbandingan konsumsi makanan setiap hari terdiri dari 20% 
makanan mengandung asam dan 80% makanan mengandung alkali.

Diet  yang  lebih  memberatkan  pada  makanan  yang  bersifat  asam,  akan 
meningkatkan  kadar  keasaman  tubuh  kita  sehingga  dapat  menyebabkan 
berbagai macam penyakit, seperti : 

• jantung;
• tekanan darah tinggi;
• stroke;
• diabetes;
• kolesterol tinggi; dsb.

Makanan  yang  termasuk  bersifat  asam  adalah  daging,  seafood,  makanan 
kaleng, gula, garam, nasi, telur, keju, alkohol serta minuman berkarbonasi, dll. 
Sedangkan  makanan  yang  termasuk  bersifat  alkali  adalah  buah-buahan, 
sayuran, ganggang laut, dll.

Untuk  menjaga  kesehatan  tubuh  maka  keseimbangan  antara  makanan  yang 
bersifat  asam  dan  bersifat  alkali  harus  terjaga.  Pertanyannya  adalah  sebaik 
apakah kita mengontrol  makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ? Apakah 
dengan kedisiplinan dan gaya hidup Anda dalam mengkonsumsi makanan sudah 
menyehatkan ?

Amankah Air yang Kita Minum Setiap Hari ?

Dua per tiga (2/3) tubuh kita terdiri dari air. Air sangat penting bagi kehidupan 
kita sehingga memastikan kesehatan air yang kita minum menjadi penting pula. 
Beberapa organ penting tubuh kita sangat bergantung pada air  seperti  Ginjal, 
Paru-paru, Otak dan Lever. Dapat dibayangkan dampak negatif bagi organ vital 
tersebut bila kita mensuplai air yang tidak sehat.

Mungkin ada satu contoh konkrit tentang kualitas air yang kita gunakan dalam 
kehidupan  sehari-hari  yaitu  air  ledeng.  Air  ledeng,  seperti  telah  kita  ketahui 

adalah  air  olahan  dari  sungai 
yang  di  beri  kaporit  sebagai 
disinfektan.  Namun  di  sisi  lain, 
ada  sebuah  laporan  dari 
Universitas  Harvard  dan 
Winconsin  Amerika  yang 
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Fakta :
• Departemen  Kesehatan  Taiwan  menyatakan 

jumlah  masyarakat  yang  terkena  kanker 
sebagian besar tingal di hilir sungai

• Malaysia Worldwide Fund for Nature menyatakan 
23 dari 27 sungai yang terdapat di Selangor telah 
terkontaminasi  oleh limbah industri  dan kotoran 
hewan



membuktikan  bahwa  kandungan  kimia  chlorine (kaporit)  menjadi  salah  satu 
penyebab kanker.
 
Selan  itu  dengan  melihat  fakta  bahwa  makanan  dan  minuman  yang  kita 
konsumsi  setiap  hari  dapat  mempengaruhi  kesehatan  maka  harus  dilakukan 
berbagai usaha antisipasi untuk hidup lebih sehat dengan memilih makaan dan 
minuman yang memiliki cukup nutrisi dan bebas resiko.

Siapakah Si Hijau Daun ?

Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan cara mencampur gas CO2  di 
udara,  air  yang  membawa  mineral  dari  tanah,  dan  sinar  matahari  untuk 
menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. 

Si  Hijau  Daun  istimewa ini  adalah  zat  hijau  yang  di  hasilkan  melalui  proses 
ekstrak  daun Alfalfa . Pohon Alfalfa sendiri merupakan pohon unik yang tumbuh 
di Timur Tengah dengan batang yang pendek namun memiliki akar yang tumbuh 
jauh 30 m ke dalam tanah dan rentang akar sekitar 20 m. Akar yang luar biasa 
ini  akan lebih banyak menyerap mineral  dari  tanah seperti,  kalsium, zat  besi, 
magnesium dan lain-lain. Secara bahasa Alfalfa berasal dari bahasa Arab yang 
berarti  ”Bapak  dari  semua  makanan”  karena  kandungannya  yang  kaya  dan 
bahkan  bisa  menyembuhkan 
berbagai penyakit. Mineral yang 
banyak  diserap  tersebut  akan 
disimpan  pada  daun  Alfalfa 
untuk diekstrak menjadi bentuk 
cairan kesehatan yang di sebut 
Liquid Chlorophyll.  

Zat  hijau  daun  pada  daun 
Alfalfa 4  kali  lebih  banyak 
dibandingkan  pada  daun  hijau 
pada tumbuhan lainnya. Hal ini 
menjadikan  kadar  nutrisi  pada 
satu sendok makan Chlorophyll 
sama dengan 1 kg sayuran. Ini 
adalah  sumber  nutrisi  alami 
yang baik untuk kesehatan.

Chlorophyll  melawan 
Radikal  Bebas  dan 
Memperbaiki Kulit

Chlorophyll pada  daun  alfalfa 
mengandung  antioksidan  yang 
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Radikal Bebas

Radikal bebas, yaitu suatu molekul dengan atom yang 
pada orbit terluarnya memiliki elektron yang tidak 
berpasangan. Karena kehilangan pasangannya itu, 
molekul lalu menjadi tidak stabil, liar, dan radikal.

"Akibatnya, ia selalu berusaha mencari pasangan 
elektron, tetapi dengan cara yang radikal, yaitu merebut 
elektron dari molekul lain tanpa pandang bulu. Makanya 
ia disebut radikal bebas atau reactive oxygen species 
(ROS)," kata ahli Biokimia Dr Mohamad Sadikin DSc dari 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Perbuatan si radikal bebas ini berakibat destruktif bagi 
molekul sel lain yang elektronnya dirampas. Parahnya, 
aksi perampasan elektron itu menimbulkan reaksi 
berantai sehingga radikal bebas terlahir semakin banyak. 
Radikal bebas merusak molekul makro pembentuk sel, 
yaitu protein, karbohidrat (polisakarida), lemak, dan 
deoxyribo nucleic acid (DNA).

Akibatnya, sel menjadi rusak, mati, atau bermutasi. 
Peristiwa itu menjadi salah satu penyebab berbagai 
penyakit degeneratif seperti kanker dan penuaan sel. 
Pada sel kulit, misalnya, radikal bebas akan merusak 
senyawa lemak pada membran sel. Lalu, kulit kehilangan 
ketegangannya (rigor) dan muncullah keriput. 
(Kompas.com)



berfungsi  mengurangi  jumlah  radikal  bebas  dalam  tubuh  kita.  Radikal  bebas 
sangat  berbahaya karena  dapat  merusak  kandungan  protein,  lipid,  DNA dan 
bahkan dapat melemahkan sel tubuh kita. Radikal bebas juga menjadi penyebab 
utama penuaan dini.

Kandungan nutrisi dalam Chlorophyll beserta fungsinya adalah s.b.b :

Zinc                 : Zinc bersama dengan vitamin A dapat meningkatkan 
kesehatan tubuh

Selenium         : Melindungi dan memberi energi sel tubuh
Vitamin E        : Memperlambat penuaan, menghaluskan kulit dan 

meningkatkan daya ingat
Vitamin C        : Meningkatkan daya tahan tubuh dan berfungsi juga sebagi anti 

kanker
Vitamin A        : Meningkatkan fungsi hati dan mata

Penemuan Para Ahli Tentang Chlorophyll

1. Meningkatkan regenerasi sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Dr. Richard Willstatter dan Dr. Hans Fisher peraih hadiah Nobel pada tahun 
1915 dan 1930 di bidang pengobatan dan kimia, karena menemukan struktur 
molekul  yang  ada  pada  sel  darah  manusia  dan  Chlorophyll.  Chlorophyll 
terbukti dapat meningkatkan sel keturunan dan sel reproduksi sebaik dalam 
membantu  sistem  kekebalan  tubuh.  Berdasarkan  penemuan  ini, 
membuktikan  bahwa  Chlorophyll dapat  meningkatkan  regenerasi  dan 
pembentukan sel, seefektif ia meningkatkan sistem pertahanan tubuh.

2. Pembentukan Sel darah Merah
Dr.  Richard Willstatter  dan Dr.  Hans Fisher pada penemuannya yang lain 
mnemukan perbedaan yang hanya sedikit antara molekul darah dan molekul 
Chlorophyll. Chlorophyll mempunyai inti Magnesium (Mg) sedangkan darah 
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mempunyai  inti  besi  (Fe).  Kemiripan  ini  menyebabkan  Chlorophyll dapat 
menolong  penderita  Anemia  dan  kondisi  kekurangan  darah  lainnya. 
Chlorophyll juga mendapat sebutan sebagai ”Darah Hijau” karena ini.

3. Membersihkan Tubuh dari Pestisida dan Sisa-sisa Racun 
Ahli nutrisi Prof. Bernard Jansen mengungkapkan bahwa Chlorophyll sangat 
efektif untuk membersihkan racun yang disebabkan oleh pestisida dan sisa-
sisa obat di dalam tubuh. Beliau juga mengamati bahwa orang yang sehat 
memiliki  jumlah darah yang lebih banyak dibandingkan orang sakit.  Orang 
sakit  setelah  mengkonsumsi  Chlorophyll dalam jumlah  yang  cukup  akan 
menunjukkan  perkembangan  dalam  jumlah  darah  yang  berarti  menjadi 
semakin sehat.

4. Mengurangi masalah Tukak Lambung
Ilmuwan  Offen  Krantz  menemukan  bahwa  Chlorophyll memberikan 
keuntungan  yang  tinggi  bagi  pasien  yang  mempunyai  penyakit  tukak 
lambung.  Chlorophyll dapat  melengkapi  pengobatan  dokter  terhadap 
penyakit ini.

5. Mengatasi masalah Kulit dan Kecantikan
Laporan dari Jurnal Medikal Inggris menyatakan bahwa  Chlorophyll dapat 
membantu mengkontrol masalah kulit dan menyembuhkan infeksi internal.

3 Fungsi Utama Chlorophyll

Cleansing : Membersihkan sistem pencernaan,  darah,  membunuh bakteri, 
mencegah infeksi dan melakukan detoksifikasi

Balancing : Menyeimbangkan  kadar  asam  dan  basa  di  dalam  tubuh 
sehingga  menghindari  timbulnya  penyakit  dan  menambah 
ketahanan tubuh
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Struktur molekul Chlorophyll (kiri) dan struktur molekul Sel darah merah (kanan)



Activating : Membantu  dalam  regenerasi  sel  darah  merah,  menghambat 
proses oksidasi oleh radikal bebas dan menstimulasi regenerasi 
sel tubuh.

Bagaimana Kita Menggunakan Chlorophyll

Untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari Chlorophyll dapat diminum sebanyak 
3 kali sehari. Caranya dengan mencampurkan 1 sloki (tutup botol) atau 1 sendok 
makan K-Liquid Chlorophyll ke dalam satu gelas air kemudian diaduk hinga rata. 
Dapat diminum kapan saja (rekomendasi sebelum makan untuk hasil  optimal) 
dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan yang lebih baik serta 
membantu penyembuhan masalah kesehatan.
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Sel darah 
merah

Racun 

Cleansing Balancing Activating

Basa/ Alkali Asam/ Acid

Ilustrasi proses kerja K-Liquid Chlorophyll pada sel darah kita. Dimulai dari proses Cleansing, Balancing hingga 
Nourishing.



Tanya Jawab tentang K-Liquid Chlorophyll

T : Mengapa tinja saya tampak kehijau-hijauan setelah mengkonsumsi  K-
Liquid Chlorophyll ?

J : Sebelum terjadi proses pembersihan secara total, tubuh kita tidak bisa 
menyerap semua zat pada Chlorophyll sehingga ada yang dikeluarkan 
lagi bersama dengan kotoran sehinga tinja menjadi menjadi berwarna 
kehijauan. Proses penyerapan akan menjadi lebih baik setelah itu.

T : Apakah  K-Liquid  Chlorophyll baik  juga  untuk  pengunaan  di  luar 
tubuh ?

J : Ya, K-Liquid Chlorophyll dapat digunakan pada bagian luar tubuh dan 
manfaatnya  adalah  untk  membunuh  bakteri  dan  mencegah  infeksi. 
Selain itu bisa digunakan pula untuk  menyembuhkan luka, jerawat dan 
bintil-bintil.

T : Apakah  jika  kondisi  kesehatan  saya  sudah  membaik  karena 
mengkonsumsi  K-Liquid  Chlorophyll,  bolehkah  saya  menghentikan 
mengkonsumsinya ?

J : Ya, Anda dapat berhenti  mengkonsumsinya, namun akan lebih bagus 
apabila konsumsi terus dilanjutkan untuk lebih menjamin ketersediaan 
asupan nutrisi dan membersikan tubuh dari racun-racun yang masuk.

T : Mengapa beberapa orang terkadang mengalami keadaan yang kurang 
menyenangkan  seperti  sakit  tenggorokan  (tengorokan  kering),  sakit 
kepala, demam dan kehausan setelah minum Chlorophyll ?

J : Itu adalah reaksi positif setelah meminum  K-Liquid Chlorophyll yang 
merupakan efek dari proses ”cleansing”. Setelah itu Anda akan merasa 
lebih  enak,  penuh  spirit  dan  energik.  Untuk  mempercepat  proses 
”cleansing”  ini  Anda bisa meminum banyak air  atau mulailah dengan 
dosis yang lebih rendah dahulu, kemudian secara bertahap ditingkatkan 
dosisnya sehingga tubuh akan melakukan adaptasi.
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K-Liquid Chlorophyll sebagai Obat Luar

Seperti  diterangkan  diatas  bahwa  cairan  Chlorophyll dapat  berperan  untuk 
peningkatan regenerasi  sel  dan pembentukan sel  baru pada tubuh,  selain  itu 
struktur  molekul  yang  identik  dengan  struktur  molekul  darah  merah 
menyebabkan Chlorophyll mudah bekerja bersama dengan sel darah merah.

Berikut ini contoh pengunaan K-Liquid Chlorophyll pada penderita diabetes yang 
sudah  akut  sehingga  mengalami  luka  berkelanjutan  pada  kakinya.  Setelah 
menggunakan  Chlorophyll lukanya berangsur  pulih.  Kejadian ini  terjadi  pada 
tanggal 6 Juni 2007 hingga 19 Juli 2007. Saat ini luka tersebut telah pulih sama 
sekali.     
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Pengobatan luar dengan mengunakan 
cairan K-Liquid Chlorophyll

Kondisi penderita diabetes 
sebelum diobati dengan 

K-Liquid Chlorophyll

Kondisi penderita diabetes 
setelah 1 bulan diobati dengan 

K-Liquid Chlorophyll



Chlorophyll Sebaiknya Diminum Oleh :

• Orang yang terlalu kurus atau terlalu gemuk

• Bagi penderita sembelit

• Penderita sakit saat menstruasi

• Penderita kurang darah

• Perokok dan yang mengkonsumsi alkohol

• Tidak tahan terhadap dingin

• Penderita bau mulut dan susah bernafas

• Bagi yang tidak menyukai sayuran

• Untuk orang sibuk dan stress

• Bagi yang mudah lelah

• Bagi yang memiliki masalh dengan hati

• Bagi yang memiliki masalah dengan pernafasan

• Bagi penderita Rheumatik

• Bagi penderita Anemia

• Bagi yang sering mengalami sakit tenggorokan

• Dll.

Universe Induced Energy (UIE) pada K-Liquid Chlorophyll
UIE  adalah  energi  dari  sinar  matahari  yang  dimasukan  kedalam  K-Liquid 
Chlorophyll sehingga memberi keistimewaan lebih bagi produk ini dibandingkan 

produk sejenis yang lain. Manfaat UIE adalah :
• Meningkatkan energi metabolisme dalam tubuh
• Meningkatkan kuantitas udara
• Merubah molekul yang besar menjadi molekul kecil 

sehingga  memudahkan  penyerapannya  oleh  tubuh 
dan masuk kedalam sel.

• Mengontrol kesimbangan ion.

Keberadaan  UIE  pada  K-Liquid  Cholorophyll  dapat 
dibuktikan dengan menyimpan sebatang rokok di dekat 
botolnya. Maka 15 menit kemudian rokok tersebut akan 

terasa lebih ringan dari sebelumnya apabila di hisap. Ini membuktikan UIE dapat 
memecah  molekul  nikotin  dan  tembakau  pada  rokok.  Ketika  nikotin  masuk 
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kedalam  tubuh  selanjutnya  cairan  Chlorophyll  akan  membersihkannya  dari 
tubuh.
Diskusi K-Liquid Chlorophyll di  forum.k-link.co.id

Dikirim: Sen Apr 09, 2007 2:02 pm    

Judul: LUAR BIASA.....2 HARI DB SEMBUH BERKAT KLOROFIL 

Pengalaman ini terjadi ketika saya baru jadi member belum ada satu bulan yaitu awal bulan 
februari 2007. saya waktu itu dalam perjalanan naik bis kampus dari tempat kerja di sebuah 
perguruan tinggi dilereng gunung merapi tepatnya jalan kaliurang jogjakarta, ketika saya lagi 
prospek ke salah seorang temen sebangku, istri saya SMS kalo temen saya (pak Wajuli) 
membutuhkan darah karena ketiga anaknya masuk rumah sakit terkena serangan demam 
berdarah. langsung begitu saya dapat kabar tersebut, temen tadi saya hubungi untuk 
memastikan kabar tersebut, ternyata benar. 

saya sampai rumah kurang lebih jam 5 sore, dan langsung meluncur ke RS di BantuL Jogjakarta 
tempat anak-anaknya dirawat. berbekal keyakinan bahwa klorofil struktur kimianya sama dengan 
darah, maka saya yakin pasti bisa sembuh, jarak rumah saya ke rumah sakitnya lumayan agak 
jauh waktu itu hujan deres. 
sampai di RS langsung saya sampaikan ke temen tadi (pak wajuli) dan keluarga kalo klorofil bisa 
menyembuhkan Demam Berdarah.(anaknya yang kecil sudah kronis) 

HARI PERTAMA PEMAKAIAN 
saya minumkan klorofil sebanyak 6 sloki sehari selang 2 jam, karena saya tidak bisa menunggui 
maka saya sampaikan ke pak wajuli kalo nanti pasti ada efek cleansingnya, tidak beberapa lama 
beliau telpon kalo anaknya sering buang air besar dan pipis, saya sampaikan wah bagus itu, 
teruskan saja jangan dihentikan. 

HARI KETIGA 
waktu itu pagi hari pak wajuli telpon saya kalo anak-anaknya sudah sembuh, dan boleh dibawa 
pulang dan temen satu kamarnya sempat kaget koq cepet banget sembuhnya. 

wow.... alhamdulillah....LUAR BIASA..Plong rasanya hati ini, benar-benar kabar yang 
menyenangkan dalam waktu 2 hari langsung sembuh dengan klorofil. saya teringat temen 
sekaligus tetangga saya (Alm Candra) yang kena Demam berdarah yang pada waktu itu saya 
belum kenal K-LINK apalagi produknya dan akhirnya temen saya nyawanya tak tertolong lagi. 
mudah2an arwahnya diterima ALlah SWT. 

Yang sangat mengejutkan lagi beberapa waktu kemudian beliaunya (pak Wajuli) telpon saya kalo 
tetangganya ada yang membutuhkan produk2 K-LINK. wah...benar juga yang sering disampaikan 
para leader2 bahwa kalo kita menolong orang jangan punya niatan memanfaatkan orang tapi kita 
harus ikhlas, insyaaalah nantinya akan berimbas pada bisnis kita.

Dikirim: Rab Ags 01, 2007 2:07 pm    
Judul: Minum chlorofil, kok jadi lemas ya..? 

Saya punya konsumen yang memakai chlorofil, namun setelah beberapa hari pakai kemudian ia 
mengeluh lemas setelah mengkonsumsi chlorofil. Konsumen saya tersebut adalah seorang ibu 
(40-an) agak gemuk. 
Kira-kira kenapa ya..? 
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Mohon penjelasan dan pengetahuannya. Salam sukses, Hendra, Lampung

Dikirim: Kam Ags 02, 2007 6:01 pm    Judul: re: Minum chlorofil, kok jadi lemas ya..? 

salam sehat pak hendra, 

untuk awal penggunaan produk-produk k-link terutama untuk produk cleansing memang pada 
sebagian orang akan menimbulkan efek yang kurang nyaman pada tubuh,tapi hal itu tidak perlu 
anda khawatirkan karena pada saat pengkonsumsian produk tsb biasanya metabolisme tubuh 
kita sedang bereaksi atau bekerja untuk menyerap racun dan toksin dalam tubuh dan reaksi dari 
timbal balik tubuh terhadap pencukupan gizi tersebut biasanya berupa rasa 
pusing,mual,muntah,lemas, buang air besar,berkeringat,diare,... 
pada sebagian orang hal yang kurang nyaman tersebut bisa terjadi selama 1-2 minggu setelah 
itu keadaan tubuhnya bisa stabil kembali,jadi pemakaiannya jangan dihentikan melainkan 
dilanjutkan kalau pun memang kurang nyaman sekali turunkan dosis pemakaiannya. 
kalau mau, coba bantu dengan penambahan spirulinanya.. 

semoga bermanfaat, 
Best regards, 
Gadis Fika
_________________
Salam Hangat 
Executive Product K-Link Indonesia

Dikirim: Sab Nov 11, 2006 11:51 am    
Judul: dulu langganan flu dan batuk... 

ini pengalaman saya sendiri. dan ajaibnya saya baru menyadarinya. hehe.. saya teringat sejak 
SMP atau 12 tahun yang lalu, saya sering sekali flu dan pasti setelah itu batuk berdahak dan 
kemudian batuk kering. Yah, bisa makan waktu sebulan lebih baru sembuh. Bahkan mungkin 2 
bulan. Sembuhnya pun tak lama, pasti kena flu dan batuk lagi.minum obat, terutama yang 
berbentuk sirup, saya glek aja langsung dari botolnya, saking bosannya. Setelah pindah dari 
sumatra ke jogja ini pun, saya sering flu. dan mudah sekali tertular orang lain. 
Sejak minum klorofil, alhamdulillah..dan "bermasalah" saya baru menyadarinya belakangan ini, 
bahwa saya hampir gak pernah flu parah plus batuk itu. Perasaan saya waktu pertama minum 
klorofil, kok gak ada apa2nya yah. eh, baru sadar belakangan ini. Begitupun, bila teman2 di 
asrama saya pada flu dan saling menularkan, saya tetap sehat. Walaupun saat itu klorofil saya 
sedang habis. saya merasakan betul klorofil meningkatkan daya tahan tubuh. jadi kalau ada 
gejala flu semisal tenggorokan sakit, saya minum klorofil 2 atau 3 kali sehari. sehingga gak jadi 
flu. 
Sekarang saya dah lupa bagaimana rasanya flu plus batuk berdahak plus batuk kering. Yang 

saya ingat, flu itu sangat menyebalkan. Selamat tinggal flu dan batuk... 

Dikirim: Sel Jul 10, 2007 10:01 pm    
Judul: ^_^ 

Iyah nih betul mbak...saya juga baru sadar beberapa minggu yang lalu. Ceritanya nih dulu saya 
sering banget sakit terutama flu dan pusing2. Minimal seminggu sekali PASTI sakit! Sampai 
dokter langganan pun sampai bosan karna saking seringnya saya sakit. Ceritanya saya kan 
waktu itu masih kerja di salah satu perbankan BUMN terbesar di indonesia jadi klo sakit harus 
ada surat dokter...saking seringnya dokternya sampai ngasih saya 1 rim surat dokter yang saya 
disuruh tulis sendiri klo sakit! hahahaha gila! 3 bulan yang lalu saya mengundurkan diri dari 
perusahaan tersebut dan langsung fokus di K-Link.Saya masih ingat ketika saya bekerja dulu 
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saya bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga paling cepat pulang jam 7 malem! belum lagi klo akhir 
bulan bisa sampai jam 9! akhir tahun tutup buka bisa sampai jam 10! belum lagi klo ada nasabah 
yang bandel...tenaga saya terforsir habis...sehingga mudah sekali terserang penyakit...kemudian 
saya kenal dengan K-Link...produk pertama yang saya pakai yaitu Chlorophy...saya minum rutin 
pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur masing2 1 sloki! saya tidak merasakan efek apa2! 
tapi baru saya sadari minggu lalu saya sudah 3 bulan tidak ke dokter! WOW! padahal saya 
biasanya prospek orang tidak kenal waktu dari jam 8 pagi bisa sampai jam 12 malam...baru 
sampai rumah jam 1 malem...terus begitu seterusnya berlanjut...tapi yang aneh walaupun waktu 
saya terforsir begitu lama tapi saya tidak merasakan sakit...malam sebelum tidur saya minum 
chlorophyl pagi hari badan sudah segar! tapi saya sadar badan tetap harus di istirahatkan. Tapi 
luar biasa hanya dengan Chlorophyl dokterpun sampai kangen sama saya karna sudah lama 
tidak kesana! hahahahahaha ^_^ terimakasih K-Link!

SEMOGA BERMANFAAT

Produk ini telah terdaftar di Badan POM 
dengan nomor pendaftaran : POM SI 024 603 051

Untuk pemesanan dan informasi lebih lengkap tentang produk kesehatan ini 
silahkan hubungi :

R. Bagus J. G. Kusuma
HP/SMS : 0813 880 670 55
Email : smartmarketing@plasa.com & a_k_h_yar@yahoo.co.id

K-Liquid Chlorophyll di distribusikan oleh :

PT K-LINK Indonesia
Website : www.k-link.co.id
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