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Berikut adalah testimoni dari Internet. Silakan diunduh. 

Saya keputihan dan selama ini pakai pantyliners yang saya ganti setiap shalat. Alhamdulillah, 

hanya dengan beberapa kali saya semprotkan Strong Acids dari kangen water jadi sembuh. Gak 

perlu pantyliners lagi deh sekarang :) 

Ayuni, Bekasi 

adik saya gatal2 di sekujur tubuh sepertinya kena ulat bulu lalu saya semprotkan strong acid yg 

saya pakai untuk jerawat, ternyata bisa juga untuk gatal2 adik saya ...gatalnya hilang seketika, 

sangat bermanfaat 

arum, depok 

Setelah saya konsumsi air kangen sakit gigi udh ga dateng lagi, lingkar pinggang berkurang 

hanya dalam pemakaian 1 minggu.. yang lebih ajaibnya lagi, penggunaan Strong Acid (SA) pada 

muka membuat jerawat mati dan muka tetep fresh,, (bye..bye.. cream acne) silahkan dicoba.. 

:D 

liechu, Serang-Banten 

Sodara saya kemaren sempat tanya, air apaan tuch...., dan saya ceritain bahwa itu air 

kangen...., bukan air sembarang air....he..he, saya demokan...., dan saya ceritakan bahwa air ini 

jg bisa buat mata, karena matanya dia seperti ada jendolan / cenang..., dan di coba... (sebagai 

cuci mata), trus langsung kerasa kasiatnya..., cenang-nya berangsur kempes...., alhamdulillah... 

ary, Jakarta 

Teman saya diabet, biasanya tiap hari harus minum dua macam obat, sejak minum air kangen, 

sudah seminggu ini tidak dimakan lagi obatnya, n Alhamdulillah ngga ada masalah :) 

Erik Setiawan, Bandung 

Sumber: http://infoairkangen.com/testimoni/ 

Testimonial Orang – Orang Yang Talah Mengkonsumsi Air 
Kangen Water 

Testimonial Orang – Orang Yang Talah Mengkonsumsi Air Kangen Water sudah banyak sekali, 

mereka benar – benar tertolong dari masalah penyakit yang di deritanya, tidak menutup kemungkinan 

mereka juga tertolong di income nya karena dengan mereka merasakan kesembuhan maka mereka akan 

bercerita kepada sana saudaranya. Dengan begitu mereka berkesempatan menjual air 

kangen water juga. 

Inilah Testimonial Orang – Orang Yang Talah Mengkonsumsi Air Kangen Water : 

 

http://infoairkangen.com/testimoni/
http://www.strategifokus.com/testimonial-orang-orang-yang-talah-mengkonsumsi-air-kangen-water.html
http://www.strategifokus.com/testimonial-orang-orang-yang-talah-mengkonsumsi-air-kangen-water.html
http://strategifokus.com/
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http://www.strategifokus.com/testimonial-orang-orang-yang-talah-mengkonsumsi-air-kangen-

water.html 

Testimony 

Berikut ini berberapa testimoni setelah dan selama penggunaan air minum dengan “Kangen Water”: 

http://www.strategifokus.com/testimonial-orang-orang-yang-talah-mengkonsumsi-air-kangen-water.html
http://www.strategifokus.com/testimonial-orang-orang-yang-talah-mengkonsumsi-air-kangen-water.html
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Dr. Ade, Pasien diabetes dengan kadar gula 450 turun menjadi 150, dan berangsur normal 

setelah konsumsi air kangen water 3 liter perhari selama 2,5 bulan 

 

Pasien hepatitis B perut jadi mengecil setelah konsumsi air kangen 2 liter perhari selama 5 hari  
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Obesitas, sebelum dan sesudah 2 bullan mengkonsumsi Kangen Water tanpa diet ketat 

 

Foto ini pada saat di ambil mereka berdua sama-sama usia 68 tahun. Perhatikan baik-baik 

perbedaannya. Mereka berdua mengkonsumsi makanan yang sama, mengandung protein, 

karbohidrat, nutrisi dll. Tapi air putihnya yang berbeda, yang sebelah kiri adalah Mr. Oshiro 

pemilik perusahaan kangen water yang sudah mengkonsumsi air minum dari kangen water 

selama 20 tahun. Yang kanan adalah penasehat bisnis enagic amerika yang tidak pernah minum 

air kangen. 

Sumber: http://www.kangenwater-jakarta.com/testimony/ 

http://www.kangenwater-jakarta.com/testimony/
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Testimonial Pengguna Kangen Water 

Testimonial Pengguna Kangen Water di indonesia maupun di seluruh dunia sudah banyak sekali, tidak 

terhingga jumlahnya, namun kami berikan beberapa saja dari pengguna air kangen ini yang ada di 

indonesia, dan orang – orang penting di dunia yang juga mengkonsumsi kangen water. 

Banyak juga orang – orang yang menderita berbagai macam penyakit dapat di sembuhkan hanya 

dengan meminum air kangen ini secara rutin, kangen water akan memperbaiki sel – sel dalam darah dan 

dalam tubuh anda, sehingga penyembuhan ini terjadi secara alami. Anada juga bisa diet menggunakan 

air kangen ini, asalkan anda minumnya secara rutin. Sebagai contoh beberapa testimonial kangen water 

sbb: 

 

Obesitas, sebelum dan sesudah 2 bullan mengkonsumsi Kangen Water tanpa diet ketat 
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Para selebriti dunia 
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http://kangenairsehat.com/testimonial-pengguna-kangen-water/ 

 

http://kangenairsehat.com/testimonial-pengguna-kangen-water/
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Testimonial 

Berikut adalah beberapa testimoni dari mereka yang telah mengkonsumsi Air Kangen secara rutin tiap 

hari. Beberapa dari mereka sebelumnya memiliki penyakit / gangguan kesehatan dan telah berhasil 

sembuh dengan terapi minum Kangen Water secara rutin. 

 

Pasien diabetes dengan kadar gula 450 turun menjadi 150, dan berangsur normal setelah konsumsi air 

kangen 3 liter perhari selama 2,5 bulan 
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Pasien diabetes tingkat 2 terhindar dari amputasi setelah mengkonsumsi air kangen dan semprot 

strong acid water selama 3 minggu 

 

Pasien hepatitis B perut jadi mengecil setelah konsumsi air kangen 2 liter perhari selama 5 hari 

 

Sebelah kanan adalah sang ibu yang mengkonsumsi KangenWater selama 5 tahun, sebelah kiri adalah sang anak yang 

tidak mengkonsumsi Kangen Water 
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dan masih banyak lagi orang – orang yang bisa sembuh dari berbagai penyakit menggunakan kangen 

water. 

http://kangenairsehat.com/testimonial/ 

--o0o-- 

http://kangenairsehat.com/testimonial/

