
Susu Bubuk Kambing Lemak Nabati 

DYNAMIC MILK ETAWA 

 
• Membantu memperbaiki sel rusak pada paru-paru, karena kandungan flourin dan betakasein 

terbukti mampu lebih cepat membantu menyembuhkan masalah pernafasan (Asma, TBC, 

Bronkitis, Infeksi, dll) 

• 3x lebih cepat membantu membersihkan paru-paru bagi perokok 

• Tidak mengandung senyawa yang menyebabkan alergi dan mampu sebagai penawar atau 

pembersih racun serta radikal bebas dalam tubuh 

Dapatkan Harga Nutra Herb Grosi Agen / Distributor 
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Manfaat Untuk Kesehatan Tubuh : 
• Membantu memperbaiki sel rusak pada paru-paru, karena kandungan flourin dan betakasein 

terbukti mampu lebih cepat membantu menyembuhkan masalah pernafasan (Asma, TBC, 

Bronkitis, Infeksi, dll) 

• 3x lebih cepat membantu membersihkan paru-paru bagi perokok 

• Tidak mengandung senyawa yang menyebabkan alergi dan mampu sebagai penawar atau 

pembersih racun serta radikal bebas dalam tubuh 

• Terbukti kandungan kalsium 6x lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi, sehingga dapat 

menguatkan tulang & sendi ditambah dengan kandungan Antiantritis yang mampu membantu 

meredakan radang sendi dan mengurangi resiko kerapuhan tulang di masa tua (Osteoporosis) 

• Membantu proses terapi Maag, memulihkan dan melapisi luka dinding lambung karena 

mengandung Mineral Alkaline 

• Membantu mengatasi penyakit asam urat yang sudah parah 

• Membantu asupan nutrisi untuk ibu hamil & menyusui karena mengandung kalsium 6x lebih 

tinggi dari pada susu sapi sehingga membantu pembentukan janin dan melancarkan ASI 

• Membantu meningkatkan kecerdasan anak karena Vit B2 & Vit B3 

• Membantu pertumbuhan sel syaraf dan sel otak anak 

• Kandungan Trigliserida, Asam Lemak dan Alpha Hidroksi 

• Membantu mengobati alergi pada kulit, 

• Membantu melembutkan, melembabkan dan mampu meregenerasi sel kulit mati dan mengatasi 

jerawat 

• Kandungan Protein dan Mineral Selenium mampu meningkatkan kebugaran & stamina tubuh 

• Kandungan susu yang rendah lemak, krimer nabati dan protein yang mudah dicerna memberikan 

efek rasa kenyang yang lebih lama sehingga membantu menghindari konsumsi makanan yang 

berlebihan 

• Kandungan Kalium yang berfungsi untuk menormalkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi 

darah dalam tubuh dan menjaga fungsi jantung 

• Lebih efektif mengatasi darah rendah 

• Membantu mengatasi kelainan ginjal 

• Mengurangi kambuhnya rematik 
 

 

Sumber selengkapnya klik: DYNAMIC MILK ETAWA 
https://netlife.web.id/dynamic-milk-etawa/ 
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