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ABOUT

Salah
satu
nikmat yang kita selalu
rasakan
adalah
nikmatnya kesehatan.
Kita harus bersyukur
pada tuhan yang Esa.
Bagaimana cara kita
bersyukur
terhadap
kesehatan
tersebut?
Dengan
kita
selalu
menjaga kesehatan diri
kita, itu salah satu rasa
syukur kita kepada
tuhan yang Esa. Jangan
sampai kita merusak
diri
kita,
Sehingga
membuat
diri
kita
lemah,
lemas
dan
mudah
terserang
penyakit. Dengan kita
selalu
banyak
Jamu Sariningsari
berolahraga dan makan
makanan yang sehat dan minim minuman yang bergizi dan berkhasiat. Itu juga salah satu
rasa syukur kita.

1.FOREDI UNTUK TAHAN
LAMA SEKS REKOMENDASI
BOYKE!
Herbal Oles Anti Ejakulasi Dini
Resmi BPOM, Aman Bikin Istri
ketagihan!
2.TURUN 3-5 KG dalam
SEMINGGU..! Simpelet 3
1 dari 3 orang TURUN 5KG
dalam SEMINGGU! 100%
HERBAL ALAMI!!
Hafifur Rahman

Zaman sekarang ini banyak orang – orang yang sakit sedikit saja langsung minum
obat pil – pil yang banyak bahan kimianya. Padahal masih banyak obat – obat herbal yang
dapat dikonsumsi dan sangat baik untuk kesehatan. Banyak di Indonesia ini berbagai
macam obat herbal. Seperti jamu Sariningsari dari Sumatra utara tepatnya di Sei.
Rempah.
Baiklah saya akan mengulas tentang jamu ini. Saya akan menceritakan tentang
jamu Sariningsari sesuai dengan beberapa informasi yang saya ketahui.
Jamu sariningsari adalah jamu yang berasal dari Sumatra Utara tepatnya di
Sunagi Rempah. Jamu ini diproduksi oleh perusahaan jamu cap wayang dan banteng. Rasa
jamu ini tidak terlalu pahit. Namun, rasa jamu sariningsari ini agak manis. Jadi, jamu ini
juga disukai oleh anak – anak. Selain juga manis dan disukai oleh anak – anak jamu ini
juga menyehatkan. Jamu ini baik untuk orang dewasa dan juga orang yang habis bersalin.
Untuk orang dewasa dianjurkan dua kali sehari dan untuk orang yang habis bersalin tiga
kali sehari. Jamu ini diminum setelah makan.
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Komposisi jamu sariningsari :
Cinnamomi
Zingiberis aromaticae rhizome
Syzgii flos
Kaempferiae rhizome
Isorae fructus

40 mg

JAMU MEREDAKAN PEGAL
– PEGAL DAN LINU – LINU

30 mg
15 mg
10 mg
10 mg

Zingiberis rhizome

65 mg

Boesenbergiae rhizome

30 mg

Curcuame rhizomaq

30 mg

Plectranthus amboinicus flos

20 mg

Retrofracti fructus

10 mg

Pieris nign fructus

6 mg

PELESTARIAN FLORA DAN FAUNA
CARA HEMAT MENJADI
MAHASISWA

ARTI CINTA ( WHAT IS
LOVE )

Coriandri fructus

6 mg

Miristicae fructus

6 mg

Eugeinae aromaticae flos

6 mg

Arisi semen
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6 mg

Jamu ini memiliki khasiat yaitu :
1.

Secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan pegel – pegel dan linu –
linu.

2.

BLOGGER TEMPLATES

Membantu menyegarkan badan

Jadi, dengan kita mengkonsumsi jamu sariningsari dari perusahaan jamu cap wayang
dan banteng Firdaus Sei. Rampah Sumatra Utara badan kita akan terasa nyaman. Apalagi
orang – orang yang sering kerja berat akan lebih mengurangi pegel – pegel dan linu – linu.
Namun, jamu sariningsari ini tidak baik untuk wanita yang sedang hamil.
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1 komentar:
Sulistyorini Rini 2 September 2014 22.08
Ternyata jamu asal Sumatera juga ada. Indonesia memang kaya akan warisan
budaya. Salam kenal dari saya, dan silahkan mampir ke blog saya di
http://sulistyoriniberbagi.blogspot.com/2014/08/melestarikan-jamu-memajukanbudaya.html
Balas
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