
 Dunia pengobatan sejak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan 
umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan 
berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk sehat dan terbebas
dari berbagai macam penyakit inilah yang mendorong manusia berupaya untuk 
mencari berbagai metode pengobatan.  
 Diantara jenis pengobatan yang tetap eksis hingga hari ini ialah Pengobatan 
dengan mengkonsumsi Tumbuhan berkhasiat Obat/ Herbal, mulai dari 
mengkonsumsi jenis tumbuhan obat herbal tunggal maupun yang sudah 
terkomposisikan dalam bentuk ramuan.
 Tumbuhan Obat/ Herbal sudah sejak lama dimanfaatkan oleh Masyarakat 
dalam upaya penyembuhan dan pencegahan penyakit, peningkatan daya tahan tubuh 
serta meningkatkan stamina dan kebugaran.
 Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan 
Alam dan keaneragaman hayati yang melimpah. Hampir 80% tanaman obat di dunia 
ada di indonesia. namun dari 30.000 lebih spesies tanaman, Baru kurang lebih 1000 
jenis diantaranya yang dikenal dan dimanfaatkan sebagai Tanaman Obat.
 Mengingat negeri indonesia yang kaya akan tanaman, terkhusus tanaman 
Obat Berkhasiat, maka CV.DUNIA HERBAL hadir dengan memiliki visi dan misi 
menghadirkan produk-produk Herbal Berkualitas, Legal, Aman, Halal dan Berkhasiat. 
Sebagai bentuk upaya kami untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan 
kesehatan masyarakat.

FORMULASI ,  SOLUSI TEPAT  SINERGI ALAMI

diproduksi oleh:

CV. MULTI HERBAL SINERGI
IndonesiaJAMU BPOM RI LP POM MUI

didistribusikan oleh:

CV. DUNIA HERBAL
Indonesia

Taukah anda...?



Keunggulan Herbal Kapsul Formulasi CV.Dunia Herbal:
     Memiliki legalitas resmi di Badan Pengawas Obat & Makanan
     (BPOM RI), Sehingga aman untuk dikonsumsi.
     Memiliki Sertifikasi Halal MUI.
     Formulasi herbal sinergi oleh tim ahli di bidangnya.
     Menggunakan bahan baku berkualitas dan higienis.
     Formulasi herbal berupa ekstrak sehingga mudah diserap
     dan lebih berkhasiat.
     Adanya Layanan Konsultasi Gratis yang siap membantu
     memberikan solusi untuk keluhan penyakit anda.

informasi dan pemesanan:Layanan Konsultasi Kesehatan

Khusus Pria: 0823 2342 0607
(Konsultasi via Telpon dan Whatsapp)

Khusus Wanita: 0812 2799 1200
(Tidak melayani Konsultasi via Telpon)

*Tidak melayani informasi penjualan

www.duniaherbal.co.id http://t.me/infoprodukduniaherbal http://t.me/TestimoniDuniaHerbal
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