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KALUNG BIO!
BIO NECKLACE FAR INFRARED

Bagaikan memiliki energi "Chi" secara singkat tanpa berlatih tenaga dalam

Sebuah kalung yang tampaknya biasa saja, namun ternyata mampu mentransfer
energi bio yang cukup tinggi kepada pemakainya hingga dapat membantu penderita
berbagai penyakit. Termasuk di antaranya penderita kolesterol, asam urat,
diabetes mellitus / gula darah / kencing manis, sinusitis, nyeri pinggang dan
punggung, nyeri di persendian, pusing-pusing, migrain, pembengkakan
prostate dan berbagai penyakit lainnya. Caranya? Ini sebuah kalung, tentu cara
pakainya adalah dilingkarkan di leher. Boleh juga dililitkan di pergelangan tangan
atau ditempelkan pada bagian yang sakit.
Ini bukan magic dan tidak berbau mistis sama sekali. Tapi ini adalah PRODUK
ALAMI dan ILMIAH yang kami sebut dengan Bio Necklace. Sebuah kalung dengan
manik-manik batu keramik yang memancarkan Sinar-Inframerah-GelombangPanjang (Far Infrared Ray atau disingkat FIR).
Studi terbaru tentang Bioteknologi menemukan bahwa Sinar-Inframerah-GelombangPanjang (dengan panjang gelombang antara 6-14 mikron) berperan penting dalam
formasi dan pertumbuhan makhluk hidup termasuk memiliki banyak manfaat untuk
tubuh manusia. Untuk alasan inilah, sinar inframerah ini disebut juga Sinar Bio
Genetik (BIOFIR). Semua makhluk hidup di Bumi selalu terdiri dari molekul air dan
protein kompleks. Molekul air selalu tidak stabil. Jika molekul air dioksilasikan
dengan panjang gelombang antara 8-10 mikron (itu adalah panjang gelombang
oksilasi air) akan terjadi semacam getaran ketidakstabilan (resonansi).

Thermography Analysis antara sebelum dan sesudah memakai produk sinar bio far infrared

Resonansi tersebut menyebabkan ionisasi air tersebut menjadi ion Hidrogen (H ) dan
Hidroksil (OH ) terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi (10/12 detik). Ionisasi ini
dinamakan Pengaktifan Air".
Jika proses pengaktifan ini terjadi di seluruh tubuh manusia, metabolisme sel dan
proses pembuangan sisa metabolisme sel menjadi lebih aktif dan efektif hingga
menghasilkan perkembangan sel yang menakjubkan. Sinar inframerah dari matahari
mempunyai panjang gelombang antara 3,5-10 mikron dan sinar inframerah yang
mempunyai panjang gelombang 6-14 mikron adalah sinar bio genetik yang sangat
berperan penting dalam kehidupan manusia (kita menerima sinar ini setiap hari dari
matahari).
Hubungi :
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FUNGSI DAN MANFAAT KALUNG BIO NECKLACE
• Membantu mengembangkan pembuluh darah dan memperlancar peredaran
darah.
• Membantu mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan metabolisme.
• Membantu mengaktifkan molekul-molekul air di dalam tubuh, menguatkan organorgan tubuh dan memperkuat daya tahan tubuh dari berbagai penyakit.
• Membantu fungsi kerja limfa serta mencegah terjadinya penyakit gondok.
• Membantu membersihkan karat dan membuang racun serta kotoran dari badan.
• Membantu mengurangi keasaman dan kekentalan darah serta melegakan
tekanan darah pada jantung.
• Membantu mengurangi kadar garam dalam darah.
• Membantu kulit tampil lebih segar, tampak awet muda dan ceria.
• Membantu mengurangi ketegangan sistem saraf dan meningkatkan kekuatan
fisik.
Keramik dari teknologi Far Infrared Ray
sangat berbeda dengan kristal
yang biasa dipakai untuk menjaga keseimbangan aura

Presiden RI dalam sebuah acara.

Prof. Ridwan Nashir,
Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. Akmal, Sp.THT,
Direktur RS KODAM V Brawijaya

dr. Riyatno, Ahli Jantung

Prof dr Abdul Mukti, Ahli Paru-paru

Beberapa ulama pondok pesantren
Jawa Timur
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Ebiet G Ade pada sebuah acara di
stasiun TV swasta

Anto Hoed pada Harian Sindo

Bambang Gentolet pada siaran JTV

Kartolo pada siaran JTV
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APAKAH SINAR BIO FIR?
Bagian dari Sinar Matahari
Matahari menghasilkan sinar yang dibedakan warnanya dalam spektrum sinar
tampak dan sinar tidak tampak. Salah satu sinar tidak tampak adalah sinar ultraviolet
yang berada pada spektrum warna violet. Sinar tak tampak lainnya adalah Sinar-X,
Sinar Gamma dan Sinar Kosmik, yang memiliki panjang gelombang lebih pendek
daripada Sinar Ultraviolet dan bila tidak dikontrol sangat berbahaya bagi kehidupan
manusia dan makhluk lainnya.

Sinar Inframerah (infrared ray - IR) juga merupakan sinar tidak tampak yang berada
pada spektrum warna merah, mendekati spektrum sinar tampak. Dapat dikatakan
bahwa 80% cahaya matahari adalah sinar inframerah karena lebarnya jangkauan
gelombang sinar ini (0,75-1000 micron). Sinar infra merah dikelompokkan dalam 3
zone : near infrared ray (0,75-1,5 micron), middle infrared ray (1,5-4 micron) dan far
infrared ray (FIR 4-1000 micron).

Definisi FIR Menurut Prof. Li Dong Qi
Spektrum sinar matahari terdiri dari sinar tampak dan tidak tampak. Sinar tampak
meliputi: merah, oranye, kuning, hijau dan ungu (diketahui sebagai warna pelangi).
Sinar-sinar tidak tampak antara lain adalah: Sinar Ultraviolet, Sinar-X, Sinar Gamma,
Sinar Kosmik, Mikrowave, Gelombang listrik dan Sinar Inframerah. Gelombang
elektromagnetik di antara sinar tampak dan sinar mikrowave dinamakan Sinar
Inframerah (panjang gelombang antara 0,75-1000 mikron). Karakteristik FIR adalah
tidak kasat mata (tidak kelihatan), bersifat linear (menyebar), refraktif (dapat
dipantulkan) dan diserap oleh beberapa objek.

Hubungi :
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Studi terbaru tentang Bioteknologi menemukan bahwa Sinar-Inframerah-GelombangPanjang (Far Infrared Ray - FIR, dengan panjang gelombang antara 6-14 micron)
berperan penting dalam formasi dan pertumbuhan makhluk hidup. Untuk alasan
inilah, sinar inframerah ini disebut juga Sinar Bio Genetik.
Semua makhluk hidup di Bumi selalu terdiri
dari molekul air dan protein kompleks. Molekul
air selalu tidak stabil. Jika molekul air
dioksilasikan dengan panjang gelombang
antara 8-10 micron (itu adalah panjang
gelombang oksilasi air) akan terjadi
semacam
getaran
ketidakstabilan
(resonansi).
Resonansi tersebut menyebabkan ionisasi air
tersebut menjadi ion Hidrogen (H+) dan
Hidroksil (OH-) terjadi dengan kecepatan yang
sangat tinggi (10/12 detik). Ionisasi ini
dinamakan "Pengaktifan Air". Jika proses
pengaktifan ini terjadi di seluruh tubuh
manusia, metabolisme sel dan proses
pembuangan sisa metabolisme sel menjadi
lebih aktif dan efektif hingga menghasilkan
perkembangan sel yang menakjubkan.
Sinar inframerah dari matahari mempunyai panjang gelombang antara 3,5-10 micron dan
sinar inframerah yang mempunyai panjang gelombang 6-14 micron adalah sinar bio genetik
yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia (kita menerima sinar ini setiap hari
dari matahari bersama seluruh sinar dalam spektrum sinar matahari).

Mengapa Kita Membutuhkan Produk FIR?
Sebagaimana kita ketahui, matahari juga memancarkan berbagai macam sinar.
Maka apabila kita mendapatkan paparan sinar matahari, kita juga mendapatkan
sinar-sinar lain yang sebenarnya membahayakan, seperti Sinar Kosmik, Sinar-X,
Sinar Ultraviolet, Sinar mikro, Sinar Gamma, gelombang radio dan lain-lain.
Beberapa jenis sinar seperti Sinar Ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit dan
berbagai penyakit lainnya. Oleh karena itu kita membutuhkan sesuatu yang dapat
menggantikan atau menciptakan sesuatu yang dapat menghasilkan FIR. Akhirnya,
setelah 10 tahun dalam penelitiannya, Prof. Li Dong Qi menemukan bahwa
kombinasi dari 26 mineral oksida (disebut Bio-Keramik) dari Bumi ini dapat
memancarkan FIR murni.

KEHEBATAN SINAR BIO FIR
Keistimewaan Sinar Bio FIR
•
•
•

•

Sinar ini memiliki panjang gelombang 6-14 u (micron) sebagaimana
dikandung sinar matahari pagi jam 07.00-09.00.
Pancaran sinar Bio FIR tidak memerlukan media penghantar.
Reaksi gelombang sinar Bio FIR mampu menghidupkan materi fisiologi
yang terbentuk dari molekul-molekul. Saat sinar bio bertemu dengan materi,
sinar Bio FIR memacu molekul-molekul bergetar semakin cepat dan kuat.
Kekuatan daya tembusnya sangat kuat, reaksi hangatnya sangat bagus dan
dapat menembus ke dalam jaringan bawah kulit, mengembangkan pembuluh

Hubungi :
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darah halus dan menghidupkan sel-sel, melancarkan peredaran darah dan
metabolisme serta membuat badan menjadi lebih sehat.

Efektifitas Sinar Bio FIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengurangi kadar keasaman darah
Menjaga dan meningkatkan kesegaran tubuh
Memperlancar sirkulasi darah
Memperbaiki metabolisme
Mencegah pembiakan bakteri
Membantu pertumbuhan dan perkembangan
Sebagai deodoran
Menjaga kehangatan tubuh

Manfaat Sinar Bio FIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membantu sistem peredaran darah
Membantu mengatasi gangguan migran dan
vertigo
Membantu mengatasi gangguan asthma dan
bronkhitis
Membantu mengatasi sinusitis
Membantu meningkatkan kemampuan sex
Membantu mengatasi reumatik dan asam urat
Mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan
metabolisme
Mengurangi resiko kanker akibat radikal bebas
Membantu menghilangkan bau badan
Membantu membuang racun dalam darah
Membantu mengatasi penyakit jantung koroner
Membantu mengatasi masalah darah tinggi
ataupun darah rendah
Membantu mengatasi gangguan pencernaan,
fungsi hati dan lambung
Membantu mengatasi gangguan susah tidur

Begitu kalung ini kita pakai, dia men-security organ-organ tubuh kita yang paling vital.
Pertama adalah otak, yang apabila suplay darah dan oksigen ke otak terganggu
dapat menimbulkan migrain, lemahnya daya ingat, depresi hingga ke penyakit berat
seperti kanker otak dan lain-lain. Kedua adalah pembuluh darah di leher kanan
dan kiri, yang apabila mengalami penyumbatan (biasanya pada penderita stroke)
dapat mengakibatkan kelumpuhan sebagian tubuh kita. Ketiga adalah jantung, pusat
peredaran darah di seluruh tubuh, yang apabila terganggu kinerjanya dapat
mengakibatkan kematian. Ingat, penyebab kematian yang nomor satu di dunia
adalah penyakit jantung!
Referensi
• Prof. Dr. Zhou Shume
• Prof. Dr. Masau Nakamura (Staf ahli NASA USA)
• Prof. Dr. Chang Chien Tung (Rector Beijing
University)
• Dr. Toshiko Yamazaki M.D. (1922 - now) Japan
Advisor on FIR Expert Research and Technology,
Head of Research and Development on FIR Product.
• Prof. Zhang Jian Dong (China) The usage of Far Infra
Red Rays as an Alternative.
• Dr. Dean Bonlie (Loma Linda University, Canada) President of the North
American Academy of Magnetic Therapy.
Hubungi :
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SINAR KEHIDUPAN
Alat Perawatan FIR
Panas inframerah bukan panas konduksi, tetapi panas radiasi. Oleh karena itu,
sinar ini dapat menembus kulit dan meresap ke dalam tubuh. Karakteristiknya yang
mengeringkan sesuatu, membuatnya dipakai sebagai alat pengering. Baru-baru ini
dibuat alat pemanas bawah meja di Jepang. Alat ini aman digunakan setiap waktu
dan panas yang terjadi adalah panas yang meresap, bukan panas dari luar. Alat ini
sangat bagus saat proses pemulihan, pelancar sirkulasi darah, menghilangkan kaku
dan lelah otot, saraf, mengaktifkan organ pencernaan dan lain-lain.

FIR untuk Kehidupan
FIR umum dikenal sebagai sinar kehidupan. Ini adalah bagian yang tidak kelihatan
dari spektrum sinar matahari. Disebut sinar kehidupan karena membawa kehidupan
ke Bumi. Sampai hari ini berbagai perkembangbiakan dan perkembangan di Bumi
terjadi karena FIR yang berasal dari matahari.
Setelah menaruh telurnya, para serangga berharap kepada matahari agar
memanaskan telurnya sampai menetas. Aktivitas ini dilakukan oleh FIR.
Penyu laut menaruh telurnya dan menguburkannya di dalam pasir pantai. Di bawah
sinar matahari, terutama karena pemanasan oleh FIR, telur penyu itu menetas. Jika
tidak ada sinar matahari, telur tersebut tidak akan menetas, bumi akan menjadi
dingin.
Sebenarnya FIR tidak hanya berasal dari matahari. Setiap makhluk hidup di bumi
juga memproduksi FIR. Batu dan mineral juga memperoduksi FIR.
Ayam dan banyak burung lainnya mengerami telurnya melalui panas tubuhnya.
Mereka sedang menggunakan FIR yan diproduksi tubuh mereka.
Di bawah proses produksi yang simpel, tubuh kita juga dapat memproduksi FIR.
Produksi FIR terbesar ditemukan saat muda, kemudian menurun seiring
bertambahnya usia dan menurunnya kondisi kesehatan. Dan saat menghadapi
kematian, produksi FIR menekati nol.
Beberapa orang sanggup memulihkan diri sendiri dari penyakit ringan karena
produksi FIR mereka sangatlah kuat. Ini diketahjui sebagai "Qi-Gong" atau "The
Healing Powers of Qi-Gong".
Tubuh bayi memerlukan suplai FIR dari ibunya untuk menambah intensitas produksi
FIR dalam tubuhnya. Pemaparan sinar matahari lemah akan membuat tubuh kita
merasa lebih sehat. Itulah sebabnya kita merasa lebih energik dan sehat serta kuat
setelah mandi matahari pagi.
Hubungi :
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Legend:
γ = Gamma rays
HX = Hard X-rays
SX = Soft X-Rays
EUV = Extreme ultraviolet
NUV = Near ultraviolet
Visible light
NIR = Near infrared
MIR = Moderate infrared
FIR = Far infrared
Radio waves:
EHF = Extremely high frequency
(Microwaves)
SHF = Super high frequency (Microwaves)
UHF = Ultrahigh frequency
VHF = Very high frequency
HF = High frequency
MF = Medium frequency
LF = Low frequency
VLF = Very low frequency
VF = Voice frequency
ELF = Extremely low frequency
Dari pandangan fisika, FIR berwujud sinar, tidak tampak oleh mata, dan merupakan
gelombang transversal sebagai bagian dari spektrum elektromagnetik. FIR merambat
lurus dan dapat disebarkan dan dipantulkan. Jika kontak
dengan tubuh yang mempunyai frekwensi resonansi yang
sama, molekul cairan tubuh akan terionisasi dan FIR tersedot
oleh tubuh. Panas yang kita rasakan itu karena adanya FIR.

Efek FIR Terhadap Tubuh Manusia
Selain FIR dapat menetaskan telur serangga, penyu laut,
ayam dan binatang lain, sinar ini juga dapat memperlancar
peredaran darah, meremajakan kulit, tulang dan bulu. Selain
itu FIR juga mempunyai efek ke tubuh manusia.
Tubuh kita terbuat dari sel, dan komposisi terpenting sel adalah air (65%-70% berat
tubuh manusia adalah air). Sel di dalam tubuh manusia membentuk organ-organ
seperti jantung, hati, ginjal dan lain-lain. Dan FIR sanggup mengaktifkan,
merevitalisasi, mengembangkan dan menguatkan organ dalam saat FIR diserap
olehnya.
Dalam tubuh manusia, sistem sirkulasi berperan penting, terutama sistem sirkulasi
mikro. Jika ada masalah dalam sistem sirkulasi, berbagai penyakit serius akan
bermunculan. Getaran FIR yang berfrekwensi resonansi sama dengan tubuh
manusian dapat masuk ke dalam tubuh dan mengaktifkan sel, memperlancar dan
memperkuat sistem sirkulasi. Sistem ini mengatur aliran darah dan FIR secara
otomatis melancarkan hantaran darah dan mengaktifkan energi vital di dalam tubuh.
Berbagai aktivitas tubuh manusia berdasarkan atas suplai nutrisi. Nutrisi
menyediakan energi untuk tubuh kita. Pada waktu yang sama, sissa metabolisme
yang diproduksi setelah pemakaian nutrisi harus dibuang dari tubuh. Proses ini kita
ketahui sebagai metabolisme. Tingkat metabolisme setiap orang menunjukkan
tingkat kesehatannya. Jika kita ingin sehat, kita harus memiliki tingkat metabolisme
Hubungi :
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yang bagus. FIR dapat melancarkan sirkulasi darah dan dapat meningkatkan
metabolisme secara bertahap. Transportasi nutrisi di tubuh berdasarkan sirkulasi
darah, permbuangan sisa metabolisme juga berdasarkan sirkulasi darah. Saat sistem
sirkulasi tubuh meningkat karena paparan FIR, itu akan meningkatkan metabolisme
kita yang sekaligus meningkatkan kesehatan kita.
Keuntungan lainnya adalah dengan FIR sistem immune (sistem kekebalan) tubuh
akan semakin baik melawan penyakit. Ini karena peningkatan sistem sirkulasi dan
sistem metabolisme di tubuh kita, membantu memperlambat penuaan, meningkatkan
kekebalan tubu dan meningkatkan vitalitas.

Keuntungan Menggunakan Produk FIR
Melalui pengembangan teknologi secara terus menerus, kita dapat mengerti manfaat
FIR. Dan melalui penelitian intensif dapat ditemukan bahan biokeramik yang dapat
diproduksi secara massal sebagai produk kesehatan. Ini adalah lompatan besar
dalam ilmu pengetahuan.
Bio-Keramik adalah bahan baku yang dapat menghasilkan FIR dalam jumlah besar.
Di bawah kondisi khusus dan temperatur manusia dan oleh keunikan struktur
molekul, bahan ini dapat menghasilkan FIR secara terus menerus dengan panjang
gelombang 6-14 mikron. Ini adalah jenis FIR yang sangat dibutuhkan tubuh, yang
mengaktifkan berbagai fungsi biologis tubuh manusia. Karena itulah bahan ini
disebut Bio-Keramik.
Jenis FIR ini tidak mengakibatkan efek negatif ke dalam tubuh manusia. Produk
kesehatan FIR menghasilkan 2 efek berbeda. Efek pertama adalah menguatkan
tubuh, menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Efek lainnya adalah efek terapis
pada tubuh manusia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit akut. Ini
didapat dari kemampuannya menguatkan ketahanan tubuh atau kekebalan melawan
penyakit, mengurangi gejala dan mempercepat penyembuhan. Terapi FIR sangat
berbeda dengan kemoterapi. FIR sering dipakai di beberapa rumah sakit sebagai
fisioterapi.

UJI KLINIS
Dr. Toshiko Yamazaki adalah konsultan ahli FIR di pusat penelitian dan
pengembangan teknologi FIR yang dia miliki. Di sini dia melanjutkan penelitian
obatnya dan menulis beberapa buku tentang FIR dan salah satu di antaranya "Terapi
Berteknologi FIR". Dalam bukunya dia mendiskusikan tentang psinsip ilmuwan
tentang perawatan FIR dan memasukkan banyak kasus klinik tentang FIR. Dia
berkali-kali merawat penderita penyakit serius saat dia menemukan kekuatan
penyembuhan terapi FIR lebih dari 1000 pasien yang mendapat keuntungan dari
perawatan FIR itu.
Prof. Li Dong Qi telah melakukan tes klinis terhadap 1409 pasien dengan berbagai
macam penyakit di 3 rumah sakit besar di Tianjin, Cina. Hasilnya menunjukkan
bahwa produk FIR mempunyai efek terapis dan menyembuhkan terhadap banyak
penyakit yang dites.
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Hasil tes klinis setelah pemakaian produk FIR
Number
Non
No. Type of Desease of
Effective
Effectiveness
Effective
Patients
1. Arthritis
413
361
52
87.41%
2. Rheumatism
189
161
28
85.19%
Spinocerebellar
3.
347
317
30
91.35%
Disorder
4. Neck Dissection 311
262
49
84.24%
5. Prostatitis
34
31
3
91.18%
6. Diabetes
8
6
2
75.00%
7. Vaginitis
30
28
2
93.33%
8. Osteoporosis
16
12
4
75.00%
9. Emphysema
44
40
4
82.35%
10. Neuritis
17
14
3
87.44%
Jumlah
1409 1232
117
87.44%
Uji klinis yang lain lebih detail dapat Anda baca di situs-situs pendukung kami
(related links).
Referensi
•
•
•
•

•

Prof. Dr. Zhou Shume
Prof. Dr. Masau Nakamura (Staf ahli NASA USA)
Prof. Dr. Chang Chien Tung (Rector Beijing University)
Dr. Toshiko Yamazaki M.D. (1922 - now) Japan Advisor on FIR Expert
Research and Technology, Head of Research and Development on FIR
Product.
Prof. Zhang Jian Dong (China) The usage of Far Infra Red Rays as an
Alternative.

PEMBUKTIAN ADANYA ENERGI FIR
PADA KALUNG BIOFIR
Ada banyak percobaan yang bisa dilakukan untuk membuktikan keberadaan energi
di dalam Bio Necklace. Tempelkan benda lain berbahan keramik pada sebongkah
kecil es batu. Amati seberapa cepat es batu mencair. Kemudian tempelkan batu
keramik produk Bio Necklace pada bongkahan es batu tersebut. Bandingkan,
bongkahan es batu jauh lebih cepat mencair dan keluar uap ketika ditempel dengan
keramik Bio Necklace.
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Begitu juga apabila es batu diletakkan di atas piring dan di bawahnya diletakkan
kalung Bio Necklace, maka es batu akan mencair jauh lebih cepat.

Percobaan lain menggunakan gula atau garam atau bisa juga air jeruk. Hasilnya,
setelah sekitar 30 menit diletakkan di atas kalung Bio Necklace, masing-masing
berkurang rasanya. Gula berkurang manisnya, garam berkurang asinnya dan air
jeruk berkurang kecutnya. Luar biasa! Coba letakkan rokok Anda di atasnya, dari
hasil penelitian, hal ini akan mengurangi kandungan kadar nicotin rokok Anda!

Percobaan serupa bisa dilakukan juga pada minuman beralkohol (untuk mereduksi
prosentase alkohol), rokok (untuk mereduksi prosentase nikotin) dan lain-lain. Mau
coba memasukkan Bio Necklace ke dalam freezer? Juga ada beberapa percobaan
lain yang lebih luar biasa namun sulit untuk digambarkan di sini. Seperti misalnya
empat orang mengangkat satu orang, masing-masing pengangkat hanya
menggunakan dua jari telunjuk kiri-kanan, hanya dalam waktu beberapa menit
setelah mengenakan Bio Necklace. Hal ini membuktikan bahwa kalung Bio Necklace
memiliki/memancarkan energi yang mempengaruhi benda-benda di sekitarnya.
Melalui hasil percobaan terhadap gula, garam dan air jeruk, kalung/batu bio fir
memberikan efek mengurangi kadar gula, kadar garam dan kadar keasaman masingmasing bahan.
Dari hasil penelitian klinis, sinar bio fir memberi efek memecah molekul air menjadi
gugus-gugus yang lebih kecil dan lebih aktif.
Sinar bio fir memiliki daya tembus yang luar biasa, menembus berbagai macam
materi kecuali logam. Sinar bio fir memiliki sifat juga sebagai gelombang
elektromagnetik, sebagaimana gelombang radio, handphone, dll yang dapat
menembus dan terpancar ke segala arah.
Pancaran sinar bio fir dari kalung dan batu tersebut kira-kira sejauh 40 cm yang
berarti dapat mencapai seluruh rongga dada saat dipakai. Sinar bio fir tersebut
berarti akan mengenai organ seperti jantung dan pembuluh darah di daerah leher,
dada, kepala, punggung hingga perut dan lengan tangan.
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Prinsip kerja yang lain adalah sinar bio fir memberikan efek pemanasan dan
resonansi. Pemanasan artinya memberikan efek hangat, paparan energi terhadap
sel-sel tubuh, cairan tubuh, organ dan darah. Resonansi berarti memberi efek ikut
bergetarnya molekul-molekul zat pembentuk tubuh (ingat: 70% pembentuk tubuh
adalah air).
Nah, Anda bisa menghubungkan rangkaian uraian di atas? Sinar bio fir yang
dipancarkan kalung tersebut saat dipakai adalah mengurangi kadar gula dalam
darah, mengurangi kadar garam dan mengurangi kadar asam darah. Selain itu
memberikan energi tambahan terhadap sel-sel tubuh, dan membuat molekul-molekul
dalam tubuh kita lebih aktif. "Membikin hidup lebih hidup". Sel-sel lemah menjadi
lebih aktif dan kuat. Molekul air dapat lebih terserap dengan baik. Akibat selanjutnya
bisa ditebak, metabolisme di dalam tubuh kita menjadi semakin lancar, yang berarti
juga badan kita lebih sehat.
Efek lain dari sinar bio fir adalah membunuh bakteri, menetralisir racun,
membersihkan kotoran. Setiap saat darah dipompa keluar masuk jantung. Darah
mengalir melalui pembuluh darah. Sinar bio fir dari kalung yang kita pakai senantiasa
memberikan paparan sinar bio, energi dan resonansi sebagaimana yang dijelaskan
di atas.

TANYA JAWAB
Apa itu Bio-Keramik ?
Bio-Keramik adalah produk yang terbuat dari berbagai jenis keramik yang dicampur
dengan oksida mineral seperti silika, aluminium oksida, dan sebagainya. Campuran
material ini akan memancarkan FIR (far infrared rays).
Bagaimana cara Bio-Keramik dibuat?
Bio-Keramik dibuat dari 26 jenis keramik dengan beberapa mineral oksida dan
dipanaskan bersama pada suhu 1600O Celcius, kemudian dibiarkan dingin perlahanlahan selama penyatuan. Setelah dingin, material ini akan memancarkan FIR.
Apa itu FIR?
Far Infrared Rays (Sinar Inframerah Gelombang Panjang) adalah salah satu bagian
dari spektrum sinar matahari yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Sinar ini
disebut juga sinar Bio-Genetik (panjang gelombang 6-14 mikron). Sinar Bio-Genetik
telah terbukti oleh para ilmuwan membantu pertumbuhan dan perkembangan sel
sehat terutama pada manusia, hewan dan
tumbuhan.
Apa efek FIR?
FIR memiliki panjang gelombang yang merupakan
frekwensi resonansi molekul air dan molekulmolekul pembentuk tubuh makhluk hidup. Oleh
karena itu paparan FIR menyebabkan
pengionisasian molekul air. FIR mengaktifkan dan
mengionisasi molekul air di dalam sel dan darah
tubuh kita, yang menyebabkan peningkatan kinerja
kesehatan, metabolisme dan sirkulasi darah (70%
berat badan manusia adalah air).
Apa efek FIR pada tubuh manusia?
•
•

Mengaktifkan molekul air di dalam tubuh
Menambah kadar oksigen dalam darah

Hubungi :
Ciptaning Retno Wahyu Windrati (Aning) : (021) 9268.0573 / 0812.9699.203
Rohmat Susanto : 0812 101 4258

13

Agen resmi BioFir ---- http://www.biofircenter.com

•
•
•

•

Menghangatkan dan membuang lemak, zat kimia dan residu racun dari darah,
yang menyebabkan lancarnya peredaran darah
Membuang berbagai sisa metabolisme tubuh
Mengurangi kadar keasaman dalam tubuh (jika pH tubuh terlalu asam
mengakibatkan tubuh mudah sakit. Agar pH darah seimbang dapat dilakukan
dengan banyak makan buah dan sayur. Daging dapat menambah kadar
keasaman darah)
Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Apa kegunaan lainnya?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menambah kualitas sistem pernafasan
Mencegah pertumbuhan bakteri jahat
Melunakkan air keras (pH asam menjadi lebih netral)
Menghilangkan rasa sakit
Memurnikan air
Memurnikan udara
Perawatan kecantikan
Menambah vitalitas dan kesehatan
Mempercepat perbaikan sel-sel rusak (misalnya : luka)
Menetralkan/menyeimbangkan pH tubuh
Menormalkan kadar kolesterol dalam darah
Membantu tubuh lebih hangat dan tidur lebih nyenyak
Menambah kesegaran tubuh, udara dan air
Membantu mempercepat pertumbuhan tanaman

Apa saja produk dari FIR ini?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kacamata tidur bio FIR
Korset Bio-Chitosan
Seprei dan sarung bantal BioFIR
Kaos FIR
CD FIR pria dan wanita
Masker wajah FIR dan Sabun kecantikan Bio-Chitosan FIR
Kaos kaki dan celana pendek Bio FIR
Pemegang lutut, tumit dan siku
Tas dan tempat makanan
Kalung
Gelang
Pad Keyboard

Apakah ada garansi dalam keefektifan setelah penggunaan produk?
Perusahaan atau siapapun distributornya tidak memberi jaminan kepada setiap
orang akan efektifitas kinerja setelah menggunakan produk kami, seperti dokter yang
tidak menjamin efektifitas obatnya pada pasien. Walaupun demikian, perlu diketahui
adalah FAKTA bahwa para ilmuwan yang telah membuktikan efektifitasnya dan para
ilmuwan tersebut yakin bahwa produk kami benar-benar sangat efektif.
Apakah produk tersebut menimbulkan efek ketergantungan?
Para ilmuwan kami tidak dapat membuktikan bahwa produk kami ini adalah addiktif
(menyebabkan ketergantungan). Jadi Anda tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
Apakah ada batasan penggunaan produk tersebut?
Tidak ada batasan umur dalam penggunaan produk kami. Faktanya, FIR sangat
dibutuhkan sejak kita lahir hingga usia lanjut.

Hubungi :
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Apakah ada efek samping setelah menggunakan produk ini?
Tidak ada efek samping. Tetapi dapat terjadi dalam beberapa kasus para pasien
mengalami apa yang disebut "krisis penyembuhan".
Apa itu "Krisis Penyembuhan"?
Krisis penyembuhan adalah saat tubuh kita mengalami proses detoksifikasi
(pembuangan racun). Ini bisa diikuti oleh rasa nyeri di tubuh kita. Pada beberapa
kasus, sangat dianjurkan untuk meneruskan pemakaian. Pada kasus terjadi gejala
yang parah / akut, agar dihentikan pemakaian untuk sementara dan dilanjutkan
setelah gejala hilang. Bila terjadi pada penderita asam urat, perbanyak minum air
hangat.
Apakah ada kemungkinan kita tidak merasakan apa-apa saat menggunakan
produk ini?
Faktanya, efek yang dirasakan pemakai akan berbeda berdasarkan kebutuhan
kesehatannya. Jika kita tidak merasakan perbedaan apa-apa, itu berarti tubuh Anda
mungkin sangat sehat dari biasanya. Walaupun demikian, pada beberapa kasus,
prnggunaan produk ini dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi
kesehatan dan bertindak sebagai pencegah penyakit yang akan datang.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai merasakan efeknya?
Waktu yang dibutuhkan tergantung dari kondisi kesehatan tubuh seseorang.
Pengalaman kami mencatat bahwa para pengguna produk merasakan efeknya
dalam jangka waktu yang pendek.
Apakah ada beberapa testimoni yang dapat membuktikan keefektifan produk?
Telah terdapat banyak testimoni dari pengguna di seluruh dunia. Testimoni didapat
dengan cara dari mulut ke mulut orang yang telah menggunakan produk kami.
Dengan memakai kalung Bio Necklace, bagaimana caranya kalung tersebut
membersihkan darah yang beredar di tubuh kita?
Melalui hasil percobaan terhadap gula, garam dan air jeruk, kalung/batu bio fir
memberikan efek mengurangi kadar gula, kadar garam dan kadar keasaman masingmasing bahan.
Dari hasil penelitian klinis, sinar bio fir memberi efek memecah molekul air menjadi
gugus-gugus yang lebih kecil dan lebih aktif.
Sinar bio fir memiliki daya tembus yang luar biasa, menembus berbagai macam
materi kecuali logam. Sinar bio fir memiliki sifat juga sebagai gelombang
elektromagnetik, sebagaimana gelombang radio, handphone, dll yang dapat
menembus dan terpancar ke segala arah.
Pancaran sinar bio fir dari kalung dan batu
tersebut kira-kira sejauh 40 cm yang berarti
dapat mencapai seluruh rongga dada saat
dipakai. Sinar bio fir tersebut berarti akan
mengenai organ seperti jantung dan
pembuluh darah di daerah leher, dada,
kepala, punggung hingga perut dan lengan
tangan.
Prinsip kerja yang lain adalah sinar bio fir memberikan efek pemanasan dan
resonansi. Pemanasan artinya memberikan efek hangat, paparan energi terhadap
sel-sel tubuh, cairan tubuh, organ dan darah. Resonansi berarti memberi efek ikut
bergetarnya molekul-molekul zat pembentuk tubuh (ingat: 70% pembentuk tubuh
adalah air).
Hubungi :
Ciptaning Retno Wahyu Windrati (Aning) : (021) 9268.0573 / 0812.9699.203
Rohmat Susanto : 0812 101 4258

15

Agen resmi BioFir ---- http://www.biofircenter.com

Nah, Anda bisa menghubungkan rangkaian uraian di atas? Sinar bio fir yang
dipancarkan kalung tersebut saat dipakai adalah mengurangi kadar gula dalam
darah, mengurangi kadar garam dan mengurangi kadar asam darah. Selain itu
memberikan energi tambahan terhadap sel-sel tubuh, dan membuat molekul-molekul
dalam tubuh kita lebih aktif. "Membikin hidup lebih hidup". Sel-sel lemah menjadi
lebih aktif dan kuat. Molekul air dapat lebih terserap dengan baik. Akibat selanjutnya
bisa ditebak, metabolisme di dalam tubuh kita menjadi semakin lancar, yang berarti
juga badan kita lebih sehat.
Efek lain dari sinar bio fir adalah membunuh bakteri, menetralisir racun,
membersihkan kotoran. Setiap saat darah dipompa keluar masuk jantung. Darah
mengalir melalui pembuluh darah. Sinar bio fir dari kalung yang kita pakai senantiasa
memberikan paparan sinar bio, energi dan resonansi sebagaimana yang dijelaskan
di atas.
Kalau mandi apakah, kalung harus dilepas. Apakah boleh kena air?
Boleh kena air. Bahkan disarankan untuk dicuci secara rutin 3 hari sekali pakai
shampoo. Kenapa? Sebagaimana baju yang kita pakai, keringat dan kotoran di kulit
kita akan menempel ke baju. Demikian juga dg kalung ini, lama-lama berubah warna
menjadi kecoklatan karena kotor. Maka harus dicuci.
Kalau mandi biasanya kita lepas, soalnya bikin ribet.
Kalung itu dipakai sepanjang hari, atau malam hari dilepas?
Sebaiknya dipakai setiap hari.
Kalau kalung itu dekat bros (ibu-ibu yang suka pakai kalung mas, bros emas di
baju), apakah akan mempengaruhi kerja kalung Bio Necklace?
Tidak ada pengaruhnya. Boleh dipakai bersamaan.
Apakah kalung Bio Necklace, harus dipakai sepanjang masa, atau cukup
beberapa bulan, terus break (lepas) beberapa hari, dan dipakai lagi. Maksudnya
apa ada jadwal pemakaian, misalnya?
Sebaiknya dipakai terus. Sebab tiap hari kita makan tanpa menghitung berapa kadar
gulanya, kadar garamnya dan asamnya. Bisa kelebihan atau kekurangan dari kadar
menurut kesehatan. Dengan memakainya terus menerus berarti kita punya semacam
proteksi untuk kesehatan tubuh kita yang lebih baik.
Kalung saya sudah dipakai 2 bulanan, dan kelihatan busam, bagaimana cara
membersihkannya? Agar mengkilap lagi.
Yeah... memang harus dicuci secara rutin. Saya dulu belum pernah memberitahu
ya... maaf. Anda boleh mencucinya pakai apa saja. Boleh pakai detergen, boleh
pakai pemutih, shampoo, sabun mandi, sabun piring, dll. Bahkan saya pernah
mencoba cuci pakai pembersih porselen! Hasilnya? Benangnya putus!
Kalau benangnya putus, Anda bisa meroncenya kembali dan mengganti benangnya
dengan tali apa saja yang Anda suka dan Anda anggap kuat. Misalnya benang jahit
sepatu, senar, kabel, dll. Apa saja deh, nggak perlu ada perlakuan khusus. Tapi
karena harganya mahal... ya harus dijaga.
Kalung Bio Necklace terbagi menjadi dua bagian, sayang bagian yang kecilnya
terlalu pendek, jadi untuk laki-laki kurang panjang 2 cm, apakah bisa
diperpanjang 2 cm? (minta ke pabrikannya).
Wah, kayaknya kalau minta ke pabriknya belum bisa. Kondisi kalung itu standar
adalah 47 butir di kalung + 16 butir di gelang atau 46 butir di kalung + 17 butir di
gelang. Sama saja. Anda bisa mengubahnya menjadi berapapun. Tapi ya
membongkar dan meronce sendiri....
Hubungi :
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Kalung memancarkan energi khan? Apakah energinya akan habis setelah 2 or
3 tahun?
Satu hal yang pasti, perusahaan menjamin / memberi garansi seumur hidup. Jika
energi dari kalung itu hilang, perusahaan akan mengganti dengan yang baru.
Ngomong-ngomong, saya pakai sudah 2 bulanan, terus terang, belum
merasakan, apa-apa lho, gimana yah? Jadi kurang meyakinkan diri sendiri.
Saya balik bertanya ya :
1. Sebelum memakai kalung, ada keluhan atau tidak? Seperti migren, linu-linu,
kolesterol, asam urat, sinus, atau sakit gigi sekalipun. Jika kondisi sehat, tanpa
keluhan sebelumnya, memang kadang sulit merasakan langsung perubahannya.
Biasanya harus ditengarai dulu dari keluhan2 yang ada sebagai indikator.
2. Siang pada saat beraktifitas, sejak pagi, perbanyak minum air putih.
Sebagaimana saya jelaskan di atas, bgm efektifitas bio fir terhadap molekul air.
Sementara tubuh kita mayoritas terdiri air dan membutuhkan air. Kecuali malam
sebelum tidur tidak perlu minum air terlalu banyak, soalnya nanti mengganggu
tidur
Anda.
3. Bagaimana cara memakai kalungnya? Apakah sehari dipakai, lalu sehari
kemudian dilepas? Atau dipakai terus secara kontinyu? Pemakaian yang
memberikan hasil adalah yang dipakai secara kontinyu. Pakai-lepas-pakai-lepas
tidak akan memberikan dampak positif. Jika merasa pusing ketika memakai
kalung, itu salah satu "krisis penyembuhan" sebagai bagian dari proses healing.
Maka lepaskan sebentar kalungnya, kalau sudah tidak pusing, kalung segera
dipakai kembali. Begitu seterusnya sambil diiringi minum air putih lebih banyak
dari biasanya.
Bila ada yang belum jelas, jangan segan untuk kembali menanyakannya. Jangan
segan juga untuk mengundang kami melakukan presentasi dan demo di tempat
Anda. Presentasi langsung dapat menjawab berbagai keraguan Anda dan memberi
Anda banyak hal yang belum Anda ketahui. Bisa di hadapan keluarga Anda, temanteman di kantor Anda, atau mitra-mitra Anda yang lain.

KISAH NYATA
Probo Jatmiko, Internet Marketer, Surabaya
Awalnya saya tidak percaya, ketika teman saya, Iman Sulaiman
mengatakan punya kalung ajaib. Saya bilang itu paling pakai tenaga
dalam yang jual, jin atau kalungnya memang diisi tenaga dalam.
Bahkan saya sempat menghubungi guru metafisik saya untuk
"melihat" energi macam apa yang dimiliki kalung ini. Ternyata guru
saya mengatakan kalung itu memang ada energinya, bukan berasal
dari jin dan bukan buatan manusia, tapi energi yang alami.
Saya belum puas. Setelah tahu bahwa ini menggunakan teknologi sinar inframerah,
saya mulai searching di internet. Saya juga sempat mengirim email kepada salah
satu produsen produk sejenis di Korea. Berikut ini email jawaban dari dia :
-------------------------------------------------------------Dear Probo Jatmiko,
Tuesday, December 06, 2005
Thank you very much for your e-mailing.
I'll send some information about our products.
If you show the website (http://www.ec21.com/cleanhitec), you get more
information (catalogue, technical and scientific data) about our products.
Far Infrared Ray (FIR) can be measured by IR spectrometer.
The FIR of Bio-Necklace is not change and exists forever.
The amount of FIR is not decreased as time passes.
Hubungi :
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If any questions, let us know.
Best regard,
Dr. Jang, Kam Yong, President,
Lim, Kyoung Mook, Manager,
CleanWorld Hi-Tech
Tel: 82-42-636-6315, Fax: 82-42-636-6317
E-mail: lkm69@cleantech21.co.kr, Website: www.ec21.com/cleanhitec
--------------------------------------------------------------

Setelah pemakaian pertama selama 1 jam, badan terasa meriang (suhu badan
sedikit naik) dan agak terasa sakit kepala. Hal ini saya biarkan dan saya bertahan
untuk tetap memakainya dari jam 11 siang hingga jam 03 dini hari esok harinya.
Karena meriang dan sakit kepala tidak kunjung reda, akhirnya kalung saya lepas.
Jam 06 badan sudah mendingan. Hingga jam 09 terasa kembali normal (sakit kepala
masih terasa tapi sangat ringan dan lama-lama sembuh total). Saya anggap
peristiwa ini sebagai respon tindak balas tubuh saya. Hebatnya, semenjak saya
memakai kalung itu, saya sama sekali tidak bersin-bersin dan pilek serta hidung
buntu yang saya alami selama bertahun-tahun sembuh seketika. Begitu juga
seorang teman mengaku alergi pileknya sembuh setelah memakai kalung ini.
Hingga saat tulisan ini saya buat (satu minggu pemakaian), batuk yang saya derita
selama beberapa bulan ini, makin hari makin terasa lebih ringan.
Sebagai perbandingan, saya dulu mengkonsumsi berbagai supplemen kesehatan
yang mahal-mahal. Kalau sekali beli harganya Rp100.000 dan itu 1-2 bulan habis,
maka dalam 1 tahun sudah lebih dari Rp1 juta pengeluaran saya. Pakai produk ini,
Alhamdulillah, cukup dengan sekali beli. Bahkan bisa gantian, dipinjamkan keluarga
apabila ada yang membutuhkan.
Gara-gara ikut berjualan kalung ini pula, saya bisa menginjakkan kaki di puncak
Genting Highlands Resort dan Kuala Lumpur, Malaysia.
Yunar Winardi, Success Netpreneur, Bandung
Kolesterol menjadi normal (175 mg/dl)
Hari ini gue seneng banget karena ibu gue tingkat kolesterolnya
sudah jadi normal lagi yaitu 175 mg/dl. Bulan sebelumnya masih di
atas 200 (normal harus di bawah 200 mg/dl).
Semua ini terutama disebabkan kalung biofir yaitu kalung yang
mengeluarkan sinar-infra-merah-jauh yang sangat berguna untuk kesehatan.
Meskipun harga kalung ini tidak murah yaitu 1,2 juta rupiah tapi gue puas banget
karena hasilnya sepadan. Ibu gue (60 th) sudah berobat 2-3 tahun ke rumah sakit
untuk berbagai macam penyakit di antaranya kolesterol, asam urat, sudah berbagai
macam obat baik yang terbuat dari bahan kimia (obat dokter) maupun obat alami
(jamu, minyak hati ikan, buah merah) semua sudah dicoba, beberapa memang
menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi untuk kolesterol belum ada
yang mempan.
Alhamdulillah dengan kalung ini tingkat kolesterolnya langsung menjadi normal
dengan hanya memakai kalung tersebut selama 1 bulan. Terimakasih Tuhan sudah
mempertemukan guwe dengan produk yang bagus ini.

Kunarto Mintarno, Pelaku Bisnis, Jakarta
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Saya penasaran sekali. Awalnya, setelah saya
menerima kiriman 3 kalung bio fir, saya mencoba
beberapa pembuktian seperti yang disarankan di
web ini. Tapi, karena masih belum tahu detailnya,
ada hasil pembuktian yang kurang memuaskan
saya dan anak saya. Akhirnya saya putuskan
untuk mencoba membuktikan dengan foto aura /
energy scan (Kirlian Photo Scan) yang ada di
ITC Cempaka Mas. Hasilnya benar-benar nyata
dan menakjubkan. Hanya selisih beberapa menit,
tampak bola energi tubuh saya lebih besar dan
lebih bercahaya. Ternyata kalung ini betul-betul
bisa menghasilkan gelombang energi, sehingga
dalam hitungan menit dapat memperbaiki aura
kita.
Saya juga sempat bertemu dan mendapat penjelasan langsung dari Bp. Rifai, ketika
beliau berkunjung ke Jakarta. Keyakinan saya semakin mantap dan terima kasih
saya telah diperkenalkan dengan produk ini.
Widodo Hanggoro, Pengusaha Percetakan, Jakarta
Sebelumnya saya mempunyai penyakit Hepatitis dan
Tryglyserid (LEMAK DARAH. Biasanya sering kesemutan
pada bagian telapak tangan). Selama saya menggunakan
Kalung Bio FIR sakit / kesemutan tersebut tidak lagi saya
rasakan. Saya benar-benar merasakan manfaat dari kalung
tersebut, bahkan bukan saya saja yang merasakan
manfaatnya, saya dan orang-orang dekat saya.
Kakak kandung saya (Prasetyo Hendarto) sering mengalami sakit darah tinggi.
Biasanya berobat ke dokter, tapi kondisinya membaik apabila minum obat. Kalau
obatnya habis, ya sakit lagi. Nah, 4 hari yang lalu kakak kandung saya mengalami
sakit darah tinggi yang cukup luar biasa, sampai-sampai dia tidak masuk kerja
(hanya tiduran saja). Kemudian saya sarankan menggunakan Kalung Bio FIR.
Selama kurang lebih 3 hari kakak saya menggunakan kalung tersebut, penyakitnya
berangsur hilang dan sekarang sudah sembuh total. Kami percaya dengan khasiat
dari kalung tersebut sungguh luar biasa.
Teman kerja saya, namanya Yusvita, sering mengalami sakit kepala yang sangat.
Sakit tersebut datangnya tiba-tiba dan sangat mengganggu aktifitas kerjanya.
Kebetulan saat sakitnya menyerang, saya langsung meminjamkan kalung saya
kepadanya. Dalam beberapa jam sakit kepalanya berangsur-angsur berkurang, lalu
saya sarankan untuk menggunakan sampai esok. Besok pagi harinya, saat bertemu
di kantor saya lihat kelihatan sudah kembali normal (biasanya beberapa hari baru
sembuh / sehat kembali). Saya tanyakan kepada teman saya, "Apa sudah baikan
sakit kepalanya?". Teman saya menjawab, "Alhamdulillah sudah enakan dan sakit
kepalanya sudah sembuh".
Terima kasih Bio FIR, semoga lebih banyak lagi orang lain yang merasakan
manfaatnya.
Gatoet Waskito, Marketing, Surabaya
Mulanya saya membeli 1 set kalung Bio FIR. Bagian gelang
saya pakaikan kepada ibu saya yang sudah lama punya
keluhan sakit / terasa nyeri di bagian atas tangannya. Maklum
usia beliau sudah lanjut. Setelah sehari memakainya, keluhan
ibu menjadi jauh berkurang dan akhirnya sembuh.
Hubungi :
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Bagian kalung ingin saya pakaikan pada bapak saya. Dalam segala aktivitasnya,
bapak saya harus dibantu dengan cara dipapah / dituntun. Baik ketika berdiri hendak
duduk, hendak berbaring, begitu juga sebaliknya ketika duduk hendak berdiri beliau
harus dengan bantuan orang lain. Tapi beliau tidak mau memakai kalung. Akhirnya
hari itu ketika beliau tidur di kursi, saya pakaikan Kalung Bio FIR tanpa
sepengetahuan beliau. Luar biasa. Sekitar 1-2 jam kemudian, bapak saya terbangun
dan dapat bangkit lalu berdiri sendiri dari kursi tanpa harus kami bantu. Begitu juga
selanjutnya ketika beliau hendak duduk, berdiri dan berbaring, sudah bisa dilakukan
sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain lagi.
Alhamdulillah, dalam waktu 3 hari akhirnya saya membeli 3 set Kalung Bio FIR.
Sebagian kami pakai, ada juga yang saya jual ke teman saya.
Ahmad Syahrial, IT Staff, Jakarta
Selama 3 tahun ini saya ada masalah dengan dada kiri dan pungung.
Rasanya setiap tidur seperti tertekan dan nyeri tembus sampai ke
punggung belakang. Keluhan lain yaitu asap rokok : setiap masuk ke
ruangan / tempat berasap (rokok, dll) dada kiri saya seperti tertekan
dan berdebar. Setelah periksa ke RS spesialis jantung dan dironsen
hasilnya Alhamdulillah, jantung saya baik-baik saja dan menurut
analisa dokter lambung saya yang sensitif. Sudah banyak produk
makanan kesehatan yang saya coba tapi belum ada yang cocok. Sampai akhirnya
saya dikenalkan Bio Necklace oleh rekan saya, lalu saya coba. Minggu pertama saya
sering merasa mengantuk dan sering buang air kecil, karena dipesankan banyak
minum air putih dan saya rutin minum walaupun tidak banyak. Kalung saya pakai
terus, tidak dilepas walaupun tidur. Setelah seminggu berangsur-angsur rasa nyeri
dan tekanan di dada sudah tidak terasa lagi. Bahkan saya coba gerakkan badan
menarik otot punggung juga rasa nyerinya tinggal sedikit (hampir tidak terasa).
Alhamdulillah saya cocok menggunakan kalung Bio FIR ini, manfaatnya benar-benar
terasa dan saya merasakan tambah sehat.

Andra Meida, PT Dirgantara Indonesia, Bandung
Saat saya membaca metode penyembuhan BIO FIR saya
jadi mengerti. Di tahun 1995 saya pernah menangani Infra
Red untuk sistem yang terpasang di pesawat terbang dan
teorinya sama yaitu cahaya tak tampak. Keunikan BIO FIR
adalah gelombangnya bisa meresonansi darah dalam tubuh
sehingga darah bisa lancar mengalir. Cocok buat kita yang
sudah di atas 40 tahun. Harga nggak jadi soal, kalau untuk
masalah kesehatan. Apalagi untuk organ jantung, kita cuma
punya satu jangan sampai rusak.
Saat ini yang saya rasakan adalah nggak gampang capai, mata jadi lebih terang,
nggak kesemutan, nggak rematik dan yang paling ok adalah untuk urusan organ
kewanitaan jadi makin mantap.Yang paling membuatku bahagia, ketika tetanggaku
yang sakit diabetes dengan kaki yang sudah agak bengkak jadi normal kembali,
buang air kecil lancar, tubuhnya jadi hangat setelah memakai kalung ini antara 1-2
minggu. Insya Allah bertambah kesehatannya. Juga ketika demo seperti yang
diperagakan Pak Rifai, saya coba demo ke saudara saya. Mereka terkagum-kagum
karena sebelumnya mengira itu syirik dan jadi beli juga.
Yang keluar dari mulut saya yaitu perasaan kagum pada Allah SWT yang telah
menciptakan berbagai macam obat baik itu diminum, dimakan atau cukup dikenakan
saja. Maha Besar Allah yang telah menurunkannya buat manusia, Insya Allah
dengan semakin kita sehat semakin bagus ibadah kita kepada Allah.
Hubungi :
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Ibu Hj. Sariati Prawoso SH, Mantan Anggota DPR-MPR RI, Bandung
Usia saya sekarang 76 tahun, waktu saya masih aktif di lembaga
DPR-MPR di Jakarta sampai tahun 1987, memang setiap tahun
sebagai anggota legislative pusat selalu melakukan general
check-up dan hasilnya selalu baik sampai menjelang pensiun
tahun 1988 juga masih sehat. Kemudian menjadi anggota BP7
Pusat juga masih sehat. Namun, begitu masuk masa pensiun,
mulai mengalami cobaan-cobaan.
Suatu hari di rumah, saya jatuh, kaki saya masuk ke bawah
tempat tidur. Saya berteriak karena tidak dapat bangun. Setelah dibawa ke RS
Halmahera dan dilakukan roentgen, ternyata tulang kaki saya ada yang retak, dan
harus diganti dengan tulang baru. Sebelum dilakukan operasi, harus dilakukan
check-up komplit, ternyata ditemukan adanya kencing manis, hipertensi, penyakit
jantung, dan asam urat. Setelah dioperasi, saya berjalan dibantu dengan tongkat
dan bila kecapekan saya pakai kursi roda. Dan sejak saat itu saya berobat rutin
setiap bulan ke dokter spesialis syaraf dan penyakit dalam untuk kontrol. Bisa
dibayangkan berapa besar uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Tetapi
dengan bersabar dan pasrah kepada Tuhan YME kami menerima cobaan ini.
Sampai pada suatu waktu, anak saya memberi kalung kesehatan Biofir. Saya
langsung tertarik dan saya pakai terus sampai sekarang, kecuali ketika mandi. Saya
merasakan makan dan tidur lebih enak dan semangat untuk hidup terus meningkat.
Setelah dilakukan general check-up, ternyata kadar cholesterol, glukosa darah,
dan asam urat menurun, juga tekanan darah menjadi normal. Saya yakin suatu
saat saya akan sembuh lagi seperti sedia kala, dengan selalu berdoa kepada Allah
SWT dan terus berusaha, moga-moga kesehatan saya akan pulih. Amin.

Miana Laksmiati, SH, PT Telkom Divre 2, Bandung
Sekian lama saya merasakan pegal-pegal di belakang kepala
bawah (pundak) karena kolesterol (di atas batas normal)
antara 250 - 260 dan tekanan darah tinggi. Walaupun telah
dibantu oleh obat yang diberikan dokter dan olah raga teratur,
namun tetap saya merasa badan yang kurang enak/fit.
Sampai suatu hari saya ditawari untuk membeli kalung
kesehatan biofir oleh teman kerja saya. Saya lalu memakainya
dan apa yang saya rasakan sungguh di luar dugaan karena
saya esok harinya langsung merasa badan enak dan lebih
segar.
Sekitar 2 minggu kemudian, saya menjalani operasi kecil pada jari tangan saya.
Sebelumnya saya diharuskan melakukan general check up. Ternyata hasil check up
ini menunjukkan semua baik : termasuk kolesterol saya menjadi normal di bawah
200, serta tekanan darah menjadi normal 120/80. Padahal saya tidak menjalani diet
khusus, saya juga tidak minum jamu atau obat, pola makan dan hidup saya pun
biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah operasi pun berjalan lancar.
Setelah itu sampai sekarang ini saya selalu memakai kalung kesehatan itu setiap
hari. Mudah-mudahaan cerita saya ini dapat membantu teman-teman yang
mempunyai keluhan yang sama, cobalah memakai kalung kesehatan biofir. Dengan
badan yang sehat kita dapat melakukan segala aktifitas dengan semangat yang
tinggi.

Hubungi :
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Ars Agustiningsih, dr, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Jabar
Beberapa tahun belakangan ini saya merasakan sakit
maag yang hampir kambuh tiap minggu. Belum lagi rasa
pegal-pegal di betis dan punggung. Obat maag, obat
gosok, dan pijatan menjadi menu santapan setiap minggu.
Bulan Maret 2006, suami saya (Aurik Gustomo) ketemu
dengan teman lama (Mas Probo) yang sedang 'jalan-jalan'
jualan kalung di Bandung. Mulanya hanya iseng-iseng saja
untuk ikutan nyoba. Setelah memakai selama kurang lebih
3 minggu, ternyata maag dan pegal-pegal tidak pernah
saya rasakan lagi. Ternyata kalung ini benar-benar
memberikan manfaat dalam hidup saya sehingga tidak lagi
dihantui dengan kambuhnya maag.
Ade Kadar Solihat, Bekasi (1)
Ini adalah pengakuan yang jujur dari seseorang yang
saya kenal melalui chatting di internet, yaitu Bpk. Moh.
Asron (52 tahun) dari Semarang. Dalam waktu 1 minggu
saya bisa menyakinkan beliau untuk memakai kalung bio
fir. Beliau sekaligus membeli 3 set untuk beliau sendiri,
untuk istri dan anaknya. Beliau adalah seorang Kepala
bagian di Pertamina.
Setelah beliau menerima kalung yang saya kirimkan,
malam itu beliau SMS bahwa kalung sudah beliau pakai. Besok paginya beliau kirim
kembali SMS bahwa setelah bangun tidur merasakan ada hal yang aneh yaitu
bangun tidur merasa enteng.
Dua hari kemudian, seperti biasa saya mengawali pekerjaan di kantor dengan
memeriksa email yang masuk hari kemarin. Saya membaca ada sesuatu yang
menarik di salah satu judul email itu yaitu : Sakit Leher 15 Tahun Hilang dalam 3
Malam. Pas saya buka ternyata email tersebut dari Bpk Asron di Semarang yang isi
lengkapnya sebagai berikut : "Bpk Ade Yth, Saya bersyukur kepada Allah karena
saya telah dipertemukan dengan anda dengan perantara Kalung Biofir yang bapak
informasikan, saya telah meraih kembali kesehatan saya dalam 3 malam yang
selama 15 tahun hilang dari saya, yaitu sakit di Bagian Leher yang tidak kunjung
sembuh. Keluhan yang saya rasakan selama 15 tahun yaitu TIDAK BISA
MENENGOK / LEHER KAKU. Apabila ingin menengok / melihat kesamping,
belakang harus membalikan badan dulu. Syukur Alhamdulillah sakit leher saya
sudah mulai berkurang dan sekarang saya tidak perlu membalikan badan lagi kalau
mau menengok kebelakang".
Ade Kadar Solihat, Bekasi (2)
Saya mempromosikan Kalung Biofir ke teman-teman terdekat di
kantor, walupun tidak sedikit yang mencibir dengan kata Musyrik /
Syirik karena percaya dengan benda. Nyaliku tidak luntur karena
prinsip kami: Bukan batu ini yang hebat, tetapi Tuhan Yang
Menciptakan batu ini luar biasa.
Saya harus menyampaikan informasi ini sejelas-jelasnya dan saya
tidak sedang menjual Jimat. Saya bersyukur bertemu dengan rekan sekerja di lain
bagian yang mau mendengar penjelasan saya. Kemudian dia mereferensikan saya
kepada salah seorang temannya yang Seorang Ahli Pengobatan Traditional (Bp
Sudarman, 55 tahun, di Cikarang Pusat, Bekasi).
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Hari itu adalah hari keberuntungan sedang berpihak kepada saya, karena saya bisa
ketemu dengan Ahli Pengobatan Tradisional itu. Setelah saya jelaskan manfaat dan
cara kerja Kalung Biofir dia mulai tertarik. Kebetulan pada malam itu beliau sedang
tidak keluar karena kepalanya pusing-pusing dan badannya terasa pegal, menurut
pengakuan beliau bahwa beliau sedang menunggu tukang Pijat yang akan datang ke
rumahnya. Saya langsung menawarkan jasa untuk meminjamkan Kalung yang
malam itu saya pakai, dan beliau mau memaikanya. Kami berdiskusi panjang lebar
sekitar 30 menit, tiba-tiba saya dikagetkan oleh pengakuan yang jujur dari beliau,
"Eeehhh... kok pusing saya mulai berkurang dan pegal-pegal hilang?" Sampai
saya tanyakan lagi apa yang beliau ucapkan itu. Saya bilang, "Bapak saat ini sedang
saya terapi dengan menggunakan Kalung Biofir ini". Karena beliau belum puas
dengan hasil pada saat itu ahirnya beliau minta dipinjamkan kalung itu 1 hari.
Setelah 1 hari saya datang lagi kerumahnya untuk mengambil kalung. Saya hampir
tidak percaya ternyata diam-diam beliau sudah mereferensikan Kalung ini kepada
pasien-pasiennya. Setelah merasakan manfaat dan khasiat dari Kalung Biofir, saat
ini beliau sedang giat berpomosi sambil mengobati.

Abdullah Elly, Pengusaha Muda, Ambon
Sebelum menggunakan, mata saya selalu sakit walaupun tidak
menggunakan computer, hal yang lebih parah terjadi bila sudah
menggunakan computer maka efek yang dirasa :
1. Mata merah dengan rasa sakit yang luar biasa,
2. Tidak bisa tahan didepan computer lebih dari 30 menit,
3. Kondisi kepala juga ikut-ikutan menjadi sakit,
4. Rasa sakit di kepala juga ikut memicu emosi menjadi tinggi,
5.Kalau sudah seperti ini biasanya membutuhkan istrahat minimal semalam itupun
bila sudah lakukan senam dan menyalurkan energi Reiki. Upaya untuk mengatasinya
sudah dilakukan tetapi masih tetap terasa, dan hanya bisa membantu paling lama 3
hari untuk segar bila menggabungkan dengan senam 5 gerakan awet muda Tibet.
Tetapi, setelah saya menggunakan kalung bio fir pada hari ke-2 keluhan diatas dapat
disembuhkan, hari ke-5 kepala sakit yang tidak tertahankan pun Alhamdulillah dapat
normal kembali.

GM David M., SE, Certified Hypnotist, Grandmaster of Subtle Energy*, Jakarta
"Tuhan Menciptakan Batu Ini Sangat Luar Biasa"
Kalung Biofir ini tidak menyimpan energi namun menerima gelombang dari
matahari dan memancarkan kembali secara non-stop. Walaupun begitu,
power dari Kalung Biofir ini sangat luar biasa. Hingga saat ini jika
dibandingkan dengan produk-produk lain seperti alat olah raga kayu
berenergi, kalung / gelang berenergi yang lain, maka Kalung Biofir ini jauh
melampaui produk-produk itu.
Manfaat yang saya rasakan setelah menggunakan Kalung Biofir ini terutama energi
fisik meningkat. Terbukti saat di Kalimantan, saya melakukan perjalan darat dari
Palangkaraya - Buntok dengan mobil. Total menghabiskan waktu 16 jam dan
beberapa hari di sana acara begitu padat. Saya masih sanggup padahal kondisi fisik
saat itu sedang tidak fit. Sebelumnya saya juga ada keluhan sakit kepala jika ada
kegiatan dari pagi hingga siang saat cuaca dan udara panas. Belum lama ini saya
baru menyadari ternyata keluhan saya itu sudah tidak saya alami lagi. Terima kasih
Tuhan. Terima kasih Biofir. (Ags 2006)
* Grandmaster of Subtle Energy adalah salah satu gelar khusus bagi seseorang yang memiliki kemampuan mengakses berbagai tradisi energi halus
untuk segala kebutuhan, terutama untuk penyembuhan.
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Ibu Kunti, Semarang
Derita Satu Tahun, Hilang dalam Satu Jam. Jari Saya Bisa Ditekuk Lagi!
Saya mengalami asam urat, khususnya di jari telunjuk tangan
kanan saya. Sudah 1 tahun lamanya, jari telunjuk saya itu tidak
bisa ditekuk apalagi untuk menulis. Kebetulan waktu itu ada
teman yang menawarkan gelang kepada saya. Berbentuk manikmanik putih, beliau bilang dari keramik Bio Fir yang sangat bagus
untuk kesehatan saya. Mulanya saya ragu dan tidak percaya apa
benar kalung/gelang bisa menyembuhkan asam urat. Tetapi saya
tidak menolak ketika beliau meminta saya untuk melilitkan gelang
tersebut di jari telunjuk saya. Saya pun mencobanya selama
kurang lebih 1 jam. Aneh! Saya terheran-heran ketika kemudian jari saya itu bisa
ditekuk. Lalu saya coba untuk menulis menggunakan jari itu, ternyata saya bisa
menulis lagi! Padahal sudah 1 tahun saya tidak bisa melakukannya. Rasa sakit yang
saya derita hilang sekejap. Sungguh luar biasa! Akhirnya saya membeli 1 set bio
necklace. Luar biasa.
Ibu Sanian, 70 tahun, Desa Tanjung Ara, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, Aceh
Sakit Stroke, Tangan dan Kaki Kiri Lumpuh, Tidak Dapat Bicara
Sejak tanggal 9 Nov 2006 saya dirawat dan
ditangani seorang dokter spesialis syaraf di RS
Kesrem Lhokseumawe, Aceh. Penyakit yang saya
derita Hipertesi dengan tekanan darah 180/110
mmHg dan Stroke (tidak dapat bicara, tangan dan
kaki kiri lumpuh). Selama satu minggu perawatan
tidak ada kemajuan atas hasil terapi. Padahal sudah
menghabiskan biaya Rp 11 juta. Karena tidak ada
perubahan itu, saya minta pulang.
Kemudian saya berobat kepada dr. Fadli tanggal 18
Nov 2006 dengan diberi tambahan terapi memakai kalung biofir. Obat yang diberikan
adalah Resorsinol 2x2 capsule dan Calcium dengan daya serap tinggi 1x1 tablet.
Follow up terakhir tanggal 27 Nov 2006, kemajuan terapi adalah tekanan darah
menjadi 130/90 mmHg, sudah dapat bicara dengan jelas, tangan dan kaki kiri yang
lumpuh sudah dapat bergerak. Semua atas ijin Allah SWT, sungguh luar biasa!
Kesaksian-kesaksian dari VCD Testimoni Produk
H. Ahmad Rifai, Pengusaha sukses, Pakar Bio FIR, Sidoarjo
Produk ini diteliti sejak tahun 1922 oleh Prof. Dr. Toshiko
Yamazaki di Jepang. Tuhan menciptakan batu ini sangat luar
biasa. Efek produk ini adalah instan, dalam hitungan detik
energi kita sudah sangat luar biasa. Tanpa efek samping sama
sekali. Dan ini tanpa klenik-klenik, tidak ada doa-doa, ini energi
alam dari infra merah. Dengan produk ini kita bisa melakukan
terapi secara instan. Dalam waktu 15 menit orang sakit
kolesterol tinggi, kaku tangan, kaku di leher, dapat diterapi dan insya Allah akan
berhasil. Manfaatnya memang bisa langsung dirasakan.
Mardjono, Pemakai Bio Necklace, Surabaya
Saya mempunyai kolesterol 250 mulai tahun 1997 dan asam
urat 9,1. Saya sering menderita "kemeng", kaki linu dan habis
olah raga biasanya agak bengkak. Setelah pakai kalung ini,
alhamdulillah dalah waktu sehari saya sudah rasakan linulinunya hilang semua. Dan (beberapa hari kemudian) saya
check-up sudah normal kembali.
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Karina Fifi Laksono, Promotor Tinju, Surabaya
Saya punya sakit yang cukup lama dan cukup mengeluarkan
biaya banyak yaitu sakit di punggung. Sampai saya ditusuk
jarum, ke dokter, disinar, fisioterapi, tetap saja tidak bisa
berhasil dan sakit terus. Lalu saya coba produk ini kok enakan.
Pertama kali pakai kalung ini, saya dipinjami teman saya. Jadi
kalung dia dipakaikan ke saya. Sambil ngobrol, waktu itu saya
sedang kelaparan, maag saya nggak enak, rasanya perih sekali. Terus di leher ini
kalau lapar terasa kaku sekali. Setelah 15 menit, kok sakit saya hilang, kok enak, kok
tidak lapar lapar lagi. Lalu saya bilang ke Roy teman saya itu, "Berapa harganya,
saya ambil 1, dah". Tapi saya tidak bilang kalau leher saya sembuh dan perih saya
tidak terasa lagi. Biar dia tidak ge-er nanti.
Saya beli satu kalung dan saya pakai seharian. Bila bangun pagi, biasanya terasa
capek sekali. Saya punya problem di punggung, habis melahirkan sakitnya setengah
mati. Saya mesti terapi seminggu dua kali di dokter syarat dan tusuk jarum di Sinshe
Cina, yang menghabiskan uang jutaan tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya pakai
kalung ini bangun pagi rasanya seperti habis olah raga, badan ringan sekali.
Bangun Samodra, Event Organizer, Surabaya
Kalung ini bisa menjadi pengganti olah raga saya. Saya asam
urat 8,9. Saya pakai kalung ini hanya 2 minggu, saya check-up
kembali, asam urat saya turun mejadi 7,1. Dulu ketika bangun
tidur sakitnya bukan main, untuk berdiri saja telapak kaki saya
tidak kuat. Akhirnya saya pakai kalung ini dan produk bio
insole (alas kaki di dalam sepatu) dan sekarang saya bisa
berjalan dengan enak, tidak ada rasa sakit lagi di telapak, tumit
dan kaki saya.
Dari situ saya masih belum puas. Karena saya seorang muslim, saya memiliki 5
orang guru (spiritual) dari yang moderat, tradisional, ahli fiqh, yang ahli Quran,
semua saya tanyakan masalah ini. Saya tanyakan, apakah kalung ini manfaat bagi
diri saya. Lalu kalung ini digenggam beliau. Jawabannya, insya Allah tidak saya
kurangi dan tidak saya tambahi, para ustadz itu menjawab, "Masya Allah, energi dan
aura kalung ini luar biasa".
F. Emilia Malonda, Surabaya
Saya dipinjami kalung ini pas jam 20 malam. Yang meminjami
bilang, "Oke kalau Ibu tidak percaya, saya pinjami dan silakan
pakai kalung ini, besok pagi jam 7 saya ambil". Saya manut
saja dikalungi, memang awalnya saya tidak percaya. Masalah
saya adalah sakit, nyeri-nyeri di punggung dan sakit di uraturat leher. Saya pakai malam itu, dan besok paginya, sakit
saya hilang. Saya tidak mau membohongi orang lain dan saya
tidak mau memberi informasi yang tidak saya rasakan.

Drs. Suwandoko, Surabaya
Saya ada keluhan yang saya derita selama 3 bulan yaitu asam
urat yang tinggi sekali, kolesterol saya juga tinggi, dan kami
selama 3 bulan memakan nasi jagung dan ikannya cuma
krupuk. Waktu saya bertemu Bp Rifai, saya dianjurkan
memakai kalung Bio ini dan diberi waktu cuma 1 hari. Keluhan
saya sebelumnya, rasanya di kepala bagian belakang saya
kalau dipakai menoleh ke kiri atau kanan sangat sulit sekali.
Itu saya alami selama 3 bulan dan setiap 2 minggu sekali saya beli obat. Dalam
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waktu 1 hari saya pakai, pertama yg saya rasakan adalah sakit di kepala saya itu
hilang.

Seorang Ibu (tidak tertera nama di vcd)
Usia saya adalah 62 tahun. Saya mengenakan kalung ini
kira-kira 3 minggu. Sebelumnya kaki saya bengkok yang
sebelah kanan dan mau dioperasi tapi saya tidak mau. Ketika
saya ditawari kalung ini, saya tertarik. Saya beli tetapi tidak
langsung bayar. Biasanya bangun tidur saya harus
menggerakkan kaki, olah raga sebentar. Setelah pakai
kalung ini, bangun tidur tidak pakai menggerakkan kaki,
begitu bangun bisa langsung jalan. Biasanya habis duduk mau berdiri tidak bisa. Tapi
sekarang saya bisa langsung berdiri. Itu keluhan yang selama ini saya alami dan
saya tidak akan membohongi diri sendiri.

Informasi dan Pemesanan Biofir :
Hubungi :
www.biofircenter.com

Aning
(021) 9268.0573

SMS : 0812.9699.203
email : ciptaning@biofircenter.com
Yahoo : cptng1@yahoo.com

Rohmat
Tlp/SMS : 0812 101 4258
email : biofircenter@biofircenter.com
Yahoo : rohmat_susanto@yahoo.com

Harga Resmi Kalung Biofir :
Rp. 1.290.000,Bonus : VCD Biofir

Gratis ongkos kirim + Gratis VCD Terapi Biofir + Dukungan garansi keaslian +
garansi power kalung seumur hidup !!
Unt. Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi melayani pembayaran di
tempat (Cash on Delivery)
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