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Latar Belakang
SARS nCoV2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China yang kini
disebut dengan Covid-19 telah menjadi pandemi global dan memakan
ribuan korban jiwa. Berbagai hal dilakukan untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19 dan mengobati pasien yang sudah terjangkit Covid19, maka dibuatlah beberapa strategi terapi Covid-19 seperti yang
digambarkan dr M. Syaifudin, M.Biomed pada diagram dibawah ini yang
diamatinya berdasarkan penangangan mengatasi Covid-19 di Wuhan,
Italia, dan Amerika Serikat. Pada diagram tersebut dijelaskan juga strategi
terapi Covid-19 dengan menggunakan Probiotik.
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Apa itu Probiotik?
Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan
yang mampu memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal dan organ
lain pada manusia dan hewan (Yonata, 2016)

Efek Antivirus Probiotik
Terapi probiotik dapat menghambat dan mencegah infeksi saluran
pernapasan dan pencernaan yang disebabkan oleh virus (Covid-19), yang
menyebabkan beban kesehatan dan ekonomi yang signifikan bagi manusia
(Lehtoranta, 2014)

Mekanisme Anti Virus Probiotik

1.
2.

Probiotik berikatan dengan virus, menghambat perlekatan reseptor ACE2
Adesi probiotik pada epitel dapat memblokir virus
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3. Probiotik menginduksi regenerasi epitel mukosa: lendir mengikat virus
4. Probiotik memproduksi zat antimikroba patogen, melumpuhkan virus

5. Menginduksi produksi Nitrat Oksida & dehydrogenase, zat antivirus
6. Modulasi sel imun epitel, meningkatkan perlawanan terhadap virus
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7. Modulasi dan aktivasi respon imun melalui makrofag dan sel dendritic
8. Aktivasi sel limfosit T CD8+ menjadi sel limfosit T sitotoksikCTL untuk menghancurkan sel yang terinfeksi virus

9. Sel limfosit T-CD4+ berdiferensiasi menjadi sel T helper1 (Th1) dan Th2
10. Sel Th1 mengaktifkan sel fagosit untuk membunuh virus
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11. Sel Th2 menginduksi proliferasi sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel
plasma penghasil immunoglobulin anti virus
12. Antibodi sekretori menetralkan virus

PROBIOTIK VITACOV
Berdasarkan Bukti Empiris
Probiotik Vitacov adalah gabungan antara Prebiotik dan Probiotik yang
dibuat khusus menghadapi pandemi Covid-19 untuk meningkatkan daya
tahan tubuh dan melawan virus SARS nCoV2
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Apa Itu Probiotik Vitacov?
Vitacov merupakan suplemen yang mengandung Probiotik yaitu bakteri
mikroflora yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan
berbagai macam virus dan bakteri jahat penyebab penyakit termasuk Covid19. Vitacov ini diformulasikan oleh seorang professor ahli kultur
mikrobakteriologi lulusan universitas Jepang yang keahliannya sudah diakui
dunia, beliau adalah Prof. Sukardi, Ph.D

Kandungan Vitacov
Vitacov terbuat dari 100% bahan-bahan alami seperti madu, saga
rambat, jahe, daun poko lactobacillus sp dan bahan lainnya.
Fermentasi dari bahan-bahan tersebut menghasilkan fomula probiotik yang
bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan proses
metabolisme
tubuh,
meningkatkan
kualitas
sistem
pencernaan,
meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu mengobati berbagai
macam penyakit termasuk infeksi virus Corona.
Sifat probiotik akan mengkoloni virus-virus yang “salah tempat” yang kemudian
dikeluarkan dari tubuh manusia, virus Corona termasuk virus yang ”salah
tempat”. Probiotik akan mengeliminasi virus tersebut melalui feses, lendir,
dan keringat.

Manfaat Probiotik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anti alergi
Anti inflamasi/peradangan
Anti infeksi dalam dan luar tubuh
Detoksifikasi/membuang racun
Meningkatkan imunitas tubuh dan manfaat lain yang masih diteliti para
ilmuwan
Mencegah penyakit Flu, Flu Burung, Batuk, Corona dan penyakit lainnya
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Manfaat Umum
Membantu memperbaiki sistem metabolisme tubuh, Membantu
mengoptimalkan sistem organ pencernaan, Membantu memperlancar
peredaran darah agar dapat mengangkut nutrisi makanan dan oksigen ke
seluruh tubuh
Vitacov juga memiliki multifungsi & khasiat, sangat tepat dikonsumsi untuk
menjaga & meningkatkan daya tahan tubuh (sistem imun) sehingga dapat
terbebas dari penyakit.
Vitacov juga mampu membantu proses pemulihan penyakit lebih cepat,
tanpa efek samping. Vitacov bekerja langsung ke sel yang sakit. Karena
ketika orang sakit, hakikatnya ada sel yang rusak./sakit. Berbagai keluhan
yang terbukti dapat dipulihkan oleh Vitacov seperti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kencing Manis
Darah Rendah
Jantung Koroner
Artheriosklerosis
Gagal Ginjal
Radang Tenggorokan
Flu
Cacar
Batuk
Hipertensi (Darah
Tinggi)
Kolesterol
Rheumatik
Oestoporosis
Ambien / Wasir
Gangren (Luka
Diabetes)
Keputihan
Luka Bakar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pneumonia
Bronchitis
Sinusitis
Asam Urat
Pengapuran
Leukimia
Migrain
Vertigo
Tifus
Asma
TBC
Polip
Stroke
Maag
Diare
Sariawan
Depresi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lupus
Tiroid
PMS
Autis
Tumor
Kanker
Alergi
Thalasemia
Miom/Kista
HIV/AIDS
Katarak
Glukoma
Obesitas
Jerawat
Flek Hitam
Komplikasi,dll
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Cara Penggunaan Vitacov
Untuk Pencegahan :
Minum Vitacov sebanyak 1 sendok teh (5 ml) 2 x sehari. Dapat
ditambahkan dengan madu 1 sendok makan. Madu merupakan prebiotik
(makanan) bagi probiotik

Sebagai Disinfektan
Campur Vitacov sebanyak 1 sendok makan (15 ml) dengan 1 liter air
mineral, lalu semprot ruangan, dan benda-benda setiap 12 jam sekali
untuk sterilisasi virus dan bakteri. Disinfektan ini food grade tidak
mengandung racun dan bahan kimia berbahaya, sangat aman jika terkena
makanan atau dihirup manusia.

Sebagai Humidifier (Diuapkan sebagai Aromatherapy)
Campur Vitacov sebanyak 1 sendok makan (15 ml) dengan 1 liter air
mineral ke dalam botol refill untuk digunakan secukupnya ke dalam alat
diffuser untuk membersihkan udara dan saluran pernapasan dari virus dan
bakteri jahat. Dapat dicampurkan dengan 5 tetes essential oil
(aromatherapy)

Untuk Pengobatan Covid-19 :
1.
2.
3.
4.

Minum Vitacov sebanyak 30 ml dalam sehari, dapat juga ditambahkan
dengan 1 sendok makan madu sebagai prebiotik yang dapat
menguatkan probiotik di dalam tubuh.
Larutkan 10 ml Vitacov dalam 1 liter air mineral lalu diuapkan dengan
mesin uap (diffuser) di ruangan isolasi untuk mensterilisasi virus
Covid-19, tambahkan aromatherapy jika diperlukan.
Teteskan dan hirup Vitacov langsung ke dalam hidung sebanyak 2
tetes untuk masing-masing lubang hidung, lakukan sebanyak 3-5 kali
dalam sehari.
Jika tubuh terasa menggigil sebaiknya lakukan sauna atau
memanaskan tubuh dengan mematikan AC dan memakai selimut
sambil menghirup uap dari alat humidifier yang telah berisi Vitacov
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TESTIMONY PARA PENGGUNA VITACOV

