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CORDYMAX+
Suplemen bubuk dengan rasa anggur yang segar dan kaya akan khasiatnya.

Dengan kandungan bahan aktif :
Cordyceps, White Ginseng dan Grape.

CORDYMAX+



TESTIMONI

Zat Saponin pada ginseng berpengaruh 
pada kelenjar hipo�sia yang bekerja di 
dalam tubuh untuk mengeluarkan 
hormon cortisol dan juga aldosteron, yang 
mempengaruhi peningkatan stamina 
pada seseorang.

Memulihkan dan 
Meningkatkan Stamina 

GINSENG
Ginseng adalah tumbuhan herbal yang memiliki banyak khasiat dan telah digunakan dalam pengobatan 
Cina sejak ribuan tahun lalu.

Cordyceps diketahui sebagai Aphrodisiac atau peningkat libido bagi pria dan wanita karena produksi 
hormon semakin berkurang dengan semakin bertambahnya usia kita, dan hal itu mengarah pada 
berkurangnya libido kita.
Dengan mengkonsumsi Cordyceps, maka tubuh kita dapat mengubah biosintesis dan hormon [seperti 
Cortisol, Testosteron dan Estrogen] lebih efektif untuk meningkatkan stamina dan libido tanpa harus 
mengkonsumsi obat kuat sintetis yang berbahaya.

Cordyceps dikenal sebagai
Medical Mushroom

di dunia pengobatan barat.

CORDYSEPS

- Anti peradangan
- Meningkatkan Libido
- Meningkatkan metabolisme
- Memperbaiki organ reproduksi 
 pria
- Melancarkan peredaran darah 
 dan sistem syaraf
- Meningkatkan hormon estrogen  
 dan testosterone.

Nourish MENGKHASIATKAN

- Anti Oksidant.

Detox DETOKSIFIKASI Active AKTIF

- Meringankan stress
- Menjaga dan meningkatkan 
 sistem immunitas
- Meningkatkan energi, stamina 
 dan daya tahan tubuh
- Meningkatkan kesehatan �sik, 
 mental dan daya seksual pria.

Keistimewaan
ALDO [Sakit Asam dan Sesak Nafas]
Bedali - Lawang Malang, Jawa Timur
“Bertahun-tahun saya mengidap sakit asma dan sesak nafas. Setelah 
mengkonsumsi CordyMax Plus, sakit saya sudah sembuh dan rumah 
tangga saya sekarang menjadi lebih harmonis. CordyMax Plus memang 
luar biasa.”

SUWAJI - 53 tahun [Gejala Batu Ginjal]
Ngawi, Jawa Timur

“Saya menderita gejala sakit batu ginjal sampai tidak masuk kerja selama 
40 hari. Pinggang terasa sakit saat buat berdiri. Alhamdulillah setelah 
minum 1 sachet CordyMax Plus, pas waktu kencing warna keruh keluar 
seperti pasir dan sekarang sudah sembuh dan sudah masuk kerja lagi.”

ALVIAN- 51 tahun [Fungsi Sex]
Melak, Kutei Barat

“Mantan pecandu narkoba ini fungsi sex nya lemah. Tapi setelah 
mengkonsumsi 1 sachet CordyMax Plus, reaksinya sungguh tak terduga. 
Pagi hari ‘tegak berdiri’ dan buang air kecilnya lancar betul. Cordymax 
memang joss gandhos .. ”

ZUBAIDI [Glukoma]
Mantingan Ngawi, Jawa Timur

“Baru habis 3 sachet CordyMax Plus, sakit mata [Glukoma] yang sudah 
diderita selama 5 tahun mulai tampak ada perubahan penglihatannya. 
Alhamdulillah semoga berkah .. ”

IMAM [Kolesterol, Asam Urat]
Kediri, Jawa Timur

“Kolesterol dan Asam Urat saya sembuh setelah minum 1 sachet 
CordyMax Plus.”

HERMANTO - 39 tahun [Fungsi Sex]
Balikpapan, Kalimantan Timur

CordyMax Plus memang oke. Saya hanya minum 1 sachet, itupun diberi 
gratis oleh sahabat saya. Reaksinya luar biasa. Selama ini saya akui 
‘ejakulasi dini’ tapi ini sampai hampir 4 malam tetap kuat dan aman. 
Alhamdulillah, nyaman rasanya hubungan suami istri menjadi lebih 
harmonis.”

JARWO [Osteoporosis]
Ngawi, Jawa Timur

“Saya menderita Osteoporosis seluruh tubuh selama 30 tahun dan hanya 
mampu berdiri membungkuk. Berobat ke dokter ahli lulusan Amerika. 
Pernah juga ke dokter spesialis tulang terbaik se Asia Tenggara. Menjala-
ni pengobatan alternatif disetrum, ditusuk jarum, ditusuk kayu, dsb. 
Semua yang orang katakan saya laklukan walaupun itu sangat menyiksa 
bahkan sampai harta benda habis tapi hasilnya nihil. Alhamdulillah 
setelah minum 4 sachet CordyMax Plus, saya sudah bisa berdiri hampir 
tegak dan penderitaan yang dirasakan selama 30 tahun kini mulai 
membaik .. ”
SEMIATI - 54 tahun [Pengapuran Tulang Belakang, Kadar Gula Tinggi]
Kediri, Jawa Timur

“Alhamdulillah setelah miunum CordyMax Plus ibu saya bisa berakti�tas 
ke pasar seperti biasanya. Yang dulunya pengapuran tulang belakang, 
kadar gula tinggi dan tekanan darah tinggi sekarang sudah normal.”

PARMI [Fungsi Sex]
Madiun, Jawa Timur

“Suami ibu Parmi sakit-sakitan. Tiap malam bangunin istri minta dikero-
kin. Setelah minum 1 sachet CordyMax Plus, malamnya bangunin istri. 
Bukan minta dikerokin lagi tapi karena burungnya bangun .. Upss.. luar 
biasa CordyMax Plus. Selain menyehatkan juga membuat pasutri makin 
harmonis.”
R. SUPRAYITNO [Stamina]
Blitar, Jawa Timur

“Stamina saya sangat prima kerja dari pagi sampai Maghrib tidak pernah 
capek malampun masih minta lembur.”

MARIYANTO [Fungsi Sex]
Batam

“Saya minum 1 sachet CordyMax Plus. Setelah 3 jam kemudian badan 
terasa ringan. Hubungan suami istri berkali-kali jadi ngejooosss .. ”

WAHYU [Dada sesak dan Ginjal]
Madiun, Jawa Timur

“Saya punya keluhan dada sesak sama keluhan ginjal. Tapi setelah 
minum CordyMax Plus 2 sachet, sekarang sudah tidak sakit lagi.”

MATAL - 87 tahun [Sakit pada kaki]
Kediri, Jawa Timur

“Bapak saya sudah sehat kembali setelah minum 1 sachet CordyMax Plus. 
Dulu kaki kanan bapak sakit kalau buat jalan agak jauh. Tapi setelah 
minum produk tersebut sekarang sudah baik lagi.”


