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MENGENAL MANJAKANI MAJAKANZA
Sekilas tentang buah Manjakani / Majakani…!
Buah manjakani / majakani berasal dari pohon manjakani atau dikenal pohon oak,
memiliki berbagai nama oak galis , mecca majakani , majakani , Quercus Infectoria atau
Quercus Lusitanica atau di India dikenal dengan nama Majufal.

Proses pembentukannya diawali oleh Tawon Gall atau Cynipid menggunakan daun
manjakani sebagai tempat bertelur yang membuat tanaman merespon larva tawon
meyebabkan reaksi biokimia antara jaringan tanaman dan larva tawon, proses ini
membentuk jaringan abnormal berbentuk bulat dan keras yang diproduksi dan ini lah

yang disebut buah manjakani / majakani.
Mengapa Manjakani / Majakani…?

Manjakani / majakani sejak dahulu sudah terkenal bermanfaat sebagai jamu herbal
penunjang kesehatan organ kewanitaan Anda. Kenapa buah ini sangat bermanfaat bagi
kesehatan organ intim wanita? Itu karena buah ini memiliki kandungan yang sangat
baik bagi kesehatan organ intim, seperti antioksidan, beberapa Vitamin ( seperti Vitamin
A dan C), kalsium, besi, serat, protein, dan karbohidrat.

Buah majakani merupakan buah yang berasal dari Indonesia yang dipercaya memiliki
manfaat untuk menjaga kesehatan organ intim kewanitaan, seperti mengatasi
keputihan, gatal-gatal pada organ kewanitaa dan lainnya . Selain itu, buah ini juga
memiliki banyak khasiat yang sangatlah dipercaya apabila dikonsumsi oleh wanita.
Kandungan yang baik yang ada pada buah inilah yang membuatnya kaya akan manfaat
dan khasiat.

Majakani MAJAKANZA merupakan ramuan herbal (jamu) asli dari Aceh, dengan bahan
buah manjakani / majakani , kunyit putih, rumput Fatimah, dll yang terbukti berkhasiat
untuk mengatasi masalah organ kewanitaan serta mengobati berbagai penyakit
kewanitaan seperti keputihan, miom dan kista.

Manjakani Majakanza terdiri dari bahan baku herbal pilihan berkualitas untuk
memelihara organ kewanitaan anda , bahan unggulan Manjakani / Majakani (Quercus
Infectoria) seperti dijelaskan sebelumnya merupakan buah yang banyak sekali manfaat
/ khasiatnya. Di China, Malaysia, Arab, India, Brunei, Iran dan tentu saja di Indonesia,

manjakani / majakani dipakai untuk bahan obat herbal kewanitaan.

Mengapa Manjakani / majakani MAJAKANZA…?
manjakani / majakani MAJAKANZA diharapkan menjadi pilihan tepat para wanita yang
menginginkan terjaga organ kewanitaannya. Produk manjakani /
majakani MAJAKANZA telah mendapat ijin resmi dari Badan Pengawas Obat-obatan
dan Makanan (BPOM) dan juga sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia dan
telah menjadi favorit wanita tidak hanya di Indonesia tetapi di manca negara.

Harga jual grosir Manjakani / Majakani MAJAKANZA tergolong murah jika dilihat dari
manfaat / kegunaan / khasiatnya untuk membantu permasalahan organ kewanitaan dan
keharmonisan rumah tangga serta mengobati berbagai macam penyakit. Kami jual
grosir manjakani / majakaniMAJAKANZA dengan harga murah agar lebih terjangkau.

MANFAAT MAJAKANZA
MENJAGA kebersihan organ intim wajib dilakukan, tidak terkecuali pria atau wanita.
Khusus wanita, selain menjaga kebersihan organ intim, wanita juga wajib mengetahui
penyebab dan gejala pada penyakit-penyakit kelamin yang tidak biasa diketahui.
Begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit pada kelamin. Selain
jamur, bakteri dan parasit yang menjadi penyebab utama terjadinya infkesi pada
kelamin juga bisa terjadi akibat pencuci khusus organ intim yang tidak menutup
kemungkinan mengakibatkan penyakit.Maka kami rekomendasikan pada anda produk

MAJAKANZA.
Berikut adalah manfaat dari MAJAKANZA

1. Majakani Kanza (Majakanza) untuk Penyakit Keputihan
Keputihan yang tidak Normal seperti Keluarnya cairan yang berlebihan pada Organ
intim Wanita, dapat menjadi pertanda bahaya akan adanya berbagai penyakit di
Oragan intim Wanita, oleh karena itu Produk Majakani Kanza (Majakanza) ini dapat
menjadi solusi yang Aman tanpa Efek samping, karena terbuat dari bahan bahan Alami
dan sudah Terbukti khasiatnya.
2. Majakani Kanza (Majakanza) untuk Mengatasi &quot;Rasa Gatal &amp; Bau tak Sedap&quot;
pada Organ Intim Wanita
Pada dasarnya, Keputihan yang Normal.. Keluarnya Cairan berwarna Putih dan agak
lengket dari dalam Vagina adalah untuk menarik Kotoran (bakteri/kuman) keluar dari
dalam Vagina, sehingga Vagina menjadi Bersih (dari penyakit).
Adanya &quot;Rasa Gatal dan Menimbulkan Bau tak Sedap&quot; biasanya disertai keluarnya
cairan berwarna tidak lazim, keadaan seperti ini mengindikasikan akan adanya penyakit
dan dapat membahayakan jika tidak ditangani dengan benar.
3. Majakani Kanza (Majakanza) untuk Membersihkan Kotoran yang Menggangu
pada Organ intim Wanita
Kotoran bukan hanya dapat mengganggu namun dapat membahayakan kesehatan
vagina. Bakteri yang menumpuk jika tidak dibersihkan akan menimbulkan berbagai
macam penyakit di wilayah organ intim yang merupakan area senstif terkena iritasi
serta merta akan menimbulkan Infeksi dsb,
4. Majakani Kanza (Majakanza) untuk Melenturkan Otot Vagina
Kelenturan Otot Vagina di akibatkan beberapa faktor seperti: Umur, Intensitas
Kehamilan (dalam hal ini kelahiran dalam jangka waktu berdekatan) dan berbagai
faktor lainnya yang menyebabkan berkurangnya elastisitas Otot Vagina, hal ini
tentu akan mempengaruhi hubungan suami istri.

5. Majakani Kanza (majakanza) Herbal untuk Pengobatan Penyakit Miom dan
Kista
Miom dapat membahayakan jika terus bertumbuh menjadi besar, adannya Miom di
dinding rahim juga akan memperbesar resiko Keguguran, karena embrio tidak dapat
memempel sempurna pada dinding rahim. ketika kehamilan terus berlanjut akan dapat
menyebabkan terjadinya Pendarahan ssat persalinn (kelahiraanya), begitu pula
dengan Kista yang merupakan Tumor, meskipun terbilang tumor jinak, namun jika di
biarkan tanpa Perawatan yang baik hal ini dapat menggangu kesehatan organ intim
wanita, penyakit Kista juga adalaha salah satu penyebab / faktor &quot;sulitnya
mendapatkan keturunan&quot; (mandul). Produk Herbal Majakani Kanza (majakanza)
adalah merupakan Solusi yang Aman untuk Pencegahan dan Pengobatan untuk
penyakit Miom dan Kista sebagaimana tersebut di atas, tanpa harus operasi.

6. Majakani Kanza (majakanza) Herbal untuk Pencegahan Kanker Serviks
Majakani Kanza (Majakanza) telah dipercaya sebagai Obat Herbal dengan khasiat
yang luar biasa untuk Perawatan, Pengobatan dan Penyembuhan berbagai macam
penyakit Kewanitaan termasuk penyakit yang berbahaya sebagaimana Kanker Serviks
ini.

7. Majakani Kanza (majakanza) Herbal untuk Melancarkan menstruasi
Khasiat lain dari Majakani Kanza (majakanza) ini
adalah Mengatasi siklus Menstruasi yang tidak lancar.

8. Majakani Kanza (majakanza) Herbal membantu untuk Program Kehamilan
Berbagai macam Masalah / Penyakit pada Organ reproduksi Wanita akan

menghambat dan menggangu proses Kehamilan, dengan Majakani
Kanza(majakanza) Herbal ini, akan sangat membantu permasalahan sebagaimana
tersebut di atas.
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