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di Indonesia 

Testimoni

Ada pasien saya menderita penyakit 

diabetes yang berdampak pada 

menurunnya disfungsi ereksi dan ini 

sangat mengganggu keharmonisan 

rumah tangganya. Setelah saya sarankan 

minum ZSTAR COFFEE PANCASONA 

seminggu kemudian dia menelepon saya 

dan menceritakan bahwa penyakitnya 

berangsur-angsur sembuh, stamina 

membaik, gairah dan vitalitas pun 

meningkat. 

(Bpk. HENDRA)

Saya sudah lama tidak minum kopi 

karena biasanya lambung terasa sakit 

dan nek, tapi setelah mencoba minum 

ZSTAR COFFEE PANCASONA tidak ada 

keluhan dilambung saya malah semakin 

membaik, tubuh saya jadi lebih segar 

dan prima. 

(Bpk. TAVIP)

Alhamdulillah... ZSTAR COFFEE 

PANCASONA memang luar biasa, 

stamina dan vitalitas saya meningkat, 

hubungan saya dengan isteri juga 

semakin harmonis.

 (Bpk. SYARIP) 

100% BEBAS BKO

1st Nano
Coffee Herbal

 Produk Unik terobosan baru yang memiliki Multi Khasiat, hasil 

racikan putra bangsa, yang diformulasi dari kopi pilihan dengan 

sinergi lebih dari 25 herbal pilihan, diracik berdasarkan konsep 

keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan keempat Unsur penting 

dalam tubuh manusia yaitu Unsur Angin (Pasak Bumi/ Tongkat Ali ), 

Unsur Api (Jintan Hitam ), Unsur Air  (Akar Alang-alang) dan Unsur 

Tanah (Mengkudu), disempurnakan dengan teknologi NANO 

menjadikan minuman ZStar Coffee Pancasona sangat mudah diserap 

oleh sel-sel  tubuh, sehingga membuat kondisi tubuh awet muda 

dan fisik yang selalu prima.

Didistribusikan Oleh:

KONTAK:

Awalnya saya penasaran dengan 

kopi vitalitas yang ditawarkan 

teman, tapi sebelum saya 

mencobanya, malah teman saya 

masuk rumah sakit setelah minum 

kopi itu, ternyata kopi yang dia 

minum itu mengandung BKO yang 

berbahaya. Berbeda dengan ZSTAR 

COFFEE PANCASONA yang saya 

minum, nyaman dilambung, tubuh 

saya jadi lebih vit dan stamina 

meningkat. 

(Bpk. DARMAN)

Kami sudah menikah selama 6 

tahun dan belum dikaruniai 

keturunan, setelah konsultasi di 

Rumah Cahaya Sehat, kami 

dianjurkan rutin minum ZSTAR 

COFFEE PANCASONA. Syukur 

Alhamdulillah sekarang isteri saya 

sedang mengandung anak pertama, 

dan tubuh kami terasa lebih segar 

dan sehat. 

(Kel. Bpk. SOLEH)



Kandungan:

Cara Penyajian :

?Kopi Pilihan

?Pasak bumi (tongkat ali),

?Tribulus,

?Purwaceng

?Tapak liman,

?Daun sendok,

?Stevia,

?Pegagan, 

?Mengkudu, 

?Akar alang-alang, 

?dll

1. Tuangkan kopi ke dalam gelas, 

tambahkan 150 ml air panas

2. Aduk hingga rata dan 

hidangkan

3. Baik diminum dalam kondisi 

hangat

Manfaat:

Melancarkan peredaran darah

Merangsang fungsi otak & organ tubuh

Membantu keseimbangan gula darah

Menormalkan & Menyeimbangkan keadaan 
asam basa dalam tubuh

Meningkatkan kebugaran tubuh & libido 
seks

Meningkatkan kesuburan, gairah sexsual 
wanita dan memperbaiki kualitas sperma

Menguatkan stamina & imunitas

Mencegah kanker & penyakit jantung 
coroner

Mengatur emosi, pusing & tekanan darah

Menyeimbangkan Hormon tubuh dan 
mengoptimalkan fungsi ginjal

Meningkatkan kulitas tidur

“Kopi Pancasona dengan 
penambahan nanoherbal tongkat ali 

dan purwaceng  memiliki rasa yang 
berbeda.  Dengan ukuran 1000 kali 

lebih halus, nano partikel akan 
mudah diserap sel-sel tubuh 

meskipun hanya sedikit jumlahnya 
namun memberikan efek manfaat 

yang lebih cepat dibanding partikel 
bubuk herbal umum nya”

Dr. Nurul Taufiqu Rochman, DMB, 
M.Eng

(Ketua Masyarakat Nano Indonesia)

Aturan Pakai:

Perhatian:

Untuk menjaga kesehatan, 

konsumsi 1 sashet setiap 

hari.

Tidak direkomendasikan 

untuk ibu Hamil kehamilan 

dibawah 5 bulan
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