
MICS1 STAMINA

SUPLEMEN UNTUK PRIA DENGAN RASA LECI



KOMPOSISI

• MICS1 Stamina merupakan serbuk suplemen penambah stamina 

bagi pria yang terbuat dari perpaduan bahan-bahan alami 

berkualitas tinggi dengan rasa Lychee yang segar



KENAPA HARUS MICS1 STAMINA?

Karena dengan mengkonsumsi MICS1 Stamina bisa membantu 

menambah stamina bagi pria. MICS1 Stamina memiliki keunggulan karena

terbuat dari perpaduan bahan-bahan alami berkhasiat yaitu:

• Ginseng

• Apple Stemcell

• Cordyceps

• Vitamin C (Ascorbic acid)



GINSENG

Sejak berabad abad lalu masyarakat Asia telah mengenal khasiat

ginseng untuk menambah stamina pria diantaranya:

• Meningkatkan stamina dan kepuasan seksual

• Mengobati impotensi

• Meningkatkan kesuburan

• Mengatasi ejakulasi dini



GINSENG 

• Kandungan kimia ginseng yang telah diketahui yaitu: saponin

dan ginsenosida

• Ginseng juga mengandung 16 jenis ginensonida mirip minyak

atsiri, panasena, resih, musilago, asam panax, fitosterol,

hormone, viamin B, karbohidrat dan selulosa



APPLE STEMCELL

• Apple Stemcell merupakan sel yang belum
berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang
tinggi untuk berkembang menjadi banyak sel
berbeda di dalam tubuh

• Apple Stemcell berfungsi untuk memperbaiki
dan mengganti sel tubuh yang rusak

• Menangkal radikal bebas



CORDYCEPS

Cordyceps (Cordyceps sinensis) adalah sejenis jamur yang
hanya tumbuh dan berkembang di Tibet China

Jamur ini hanya tumbuh pada bangkai kepompong ulat bulu

Khasiat Cordyceps untuk stamina di antaranya:

• Cordyceps mengandung zat aphrodisiac atau peningkat libido
bagi pria dan wanita

• Meningkatkan kesuburan bagi pria dan wanita

• Jamur cordyceps terkenal akan manfaatnya yang dapat
melindungi jantung. Penelitian yang dilakukan menunjukan
bahwa jamur ini memiliki khasiat menyembuhkan gangguan
ritme jantung. Tetapi masih diperlukan pengujian lagi untuk
membuktikan hal ini.



VITAMIN C 

Vitamin C atau ascorbic acid dikenal sebagai anti oksidan yang 
memiliki banyak manfaat diantaranya:

• Meningkatkan daya tahan tubuh

• Anti oksidan

• Membantu merawat kesehatan tulang dan gigi

• Membantu memproduksi kolagen

• dll



KONSUMSI MICS1 STAMINA

• MICS1 Stamina telah menggabungkan zat-zat
berkhasiat tersebut dalam satu kemasan yang praktis

• MICS1 Stamina dengan rasa Lychee tersedia dalam
kemasan sachet isi 3 gram

• Untuk mendapatkan khasiat MICS1 Stamina cukup
dengan mengkonsumsinya secara langsung

• Nikmati rasanya dengan aroma Lychee yang
menyegarkan dan dapatkan manfaatnya
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