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PT. Sinar Herba Radix merupakan produsen obat herbal resmi 
yang telah bersertifikasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia (BPOM RI) dan terpercaya sejak 1997.

Berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengolah pemberian terbaik alam
demi menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita semua.
Melalui penyediaan obat herbal sebagai pengobatan alternatif, 

pensejahteraan petani lokal, serta pelatihan SDM

Tren masyarakat dalam mengkonsumsi obat herbal terus meningkat. 
Fakta ini dapat dilihat dari maraknya obat herbal yang ditawarkan 
serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang obat herbal 
yang dianggap lebih baik untuk kesehatan dengan tingkat efek 
samping yang nyaris tidak ada. Dibandingkan dengan obat medis 

atau obat kimia. Pengobatan dengan bahan alami (herbal) 
ini sebenarnini sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari 

zaman dulu secara turun temurun.

Sinar Herba Radix siap bekerja dengan nurani dan bersama alam, 
untuk ikut berkontribusi dalam membangun masa depan cerah bagi 

generasi Indonesia yang akan datang.

Memancarkan Kebaikan Alam 

Percayakan Dengan Yang Herbal
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PROLYPAIN TIEH TA WAN
Tieh Ta Wan banyak dianjurkan untuk pengobatan 
patah tulang sebagai obat minum,terutama pada saat 
bagian yang patah tulangnya masih didalam gibs. 
Selain diminum Tieh Ta Wan juga bisa digunakan 
dengan dioleskan pada bagian yang memar

Khasiat:
- Untuk pengobatan cedera akibat olahraga atau 
   luka akibat benturan dengan luka terbuka 
   maupun tidak.

Rp11.000

12 pills/box

Khasiat:
- Mengurangi rasa nyeri, rasa baal dan pegal - pegal.
- Cocok untuk nyeri pada persendian, persendian kaki, 
   tulang punggung, artritis, tangan dan kaki kesemutan.

BEST SELLER PRODUCT

Rp33.000

48 pills/box

TIAN MA PILLS
(Seven Leave Ginseng)

Khasiatnya membantu merelaksasikan otot,
melancarkan peredaran darah, membuang racun 
tubuh dan mengurangi rasa sakit, Membantu meredakan 
sakit rematik, Membantu meredakan pegal linu 
dan nyeri sendi
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BEST SELLER PRODUCT

Rp39.500

50 pills/box

Rp21.000

24 pills/box

PEE PA WAN
(Ofabat)

Berkhasiat membantu menghentikan batuk, mengencerkan 
dahak kental agar mudah dikeluarkan, meringankan sesak, 
melegakan tenggorokan mengembalikan suara yang 
serak ataupun hilang, serta mengurangi peradangan dan 
nyeri akibat sakit tenggorokan.Terbuat dari bahan-bahan 
herbal alami yang diproses dan diekstrak dalam bentuk pil 
sehingga mudah dan aman untuk di sehingga mudah dan aman untuk di konsumsi.

Khasiat:
- Meredakan batuk berdahak, batuk kering, batuk flu, 
   sakit tenggorkan, suara serak ataupun suara hilang 
   akibat batuk.
- Meringankan gejala sesak nafas, bronkitis dan bronkienstatis

TIRADANG
(Tian Ran Xiao Yan Ling)

Tiradang Merupakan Obat herbal anti inflamasi / 
peradangan alami yang secara tradisional digunakan 
untuk membantu meredakan batuk, tenggorokan kering,
serta berbagai peradangan lainnya seperti radang gusi, 
radang saluran pencernaan, radang tenggorokan, radang 
amandel, radang selaput hidung, radang jerawat dan 
jenis pejenis peradangan lainnya yang disebabkan oleh bakteri.

Khasiat:
- Meningkatkan sistem kekebalan tubuh 
- Mengurangi peradangan, meredakan batuk, 
- Membuang panas dan racun berlebih, serta 
  meringankan rasa nyeri dan bengkak akibat perada
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BEST SELLER PRODUCT

Rp19.500

25 pills/box

PUTRI BULAN
 (Mei Yue Ling )

Putri Bulan adalah resep rahasia turun temurun 
rakyat cina yang telah melalui uji klinik jangka
panjang di rumah sakit besar diseluruh negeri yang 
telah membuktikan bahwa “Mei Yue Ling” adalah
obat terapi penambah nutrisi darah dan obat 
yang sangat baik untuk melancarkan menstruasi.

Khasiat:
- Mengobati berbagai penyakit khusus wanita.
- Penambah darah seperti Radix Angelicae Sinensis
  dan Radix Codonopsis Pilosulae 
- Mengatasi haid yang tidak teratur.

Rp17.000

10 pills/box

PROGENCAP
 (Xiao Yan Wan)

Progencap merupakan obat herbal yang terbuat 
dari bahan alami berkhasiat membantu menurunkan demam. Dimana demam merupakan
salah satunya gejala bahwa tubuh mengalami adanya infeksi 
dari luar baik virus dan bakteri. Sehingga untuk Progencap 
dapat dikonsumsi untuk meringankan demam yang
disebabkan adanya infeksi pada tubuh.
KandungannKandungannya terbuat dari pure herbal tanaman pilihan
sehingga aman untuk dikonsumsi rutin bahkan
jangka panjang, tanpa adanya efek samping yang 
merugikan bagi tubuh

Khasiat:
- Membantu menurunkan demam. 
- Meringankan demam yang disebabkan 
   adanya infeksi pada tubuh.
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BEST SELLER PRODUCT

MAGASTRO 
(Qu Fe Su Wei Lin Dan )

Magastro merupakan obat herbal China yang digunakan untuk
membantu meringankan gejala gangguan pencernaan 
terutama pada lambung yang disebabkan karena asam lambung 
yang berlebihan seperti nyeri pada perut, mual, muntah,
perut kembung, sering bersendawa, gejala asam lambung lainnya.

Rp29.500

36 pills/box

Rp20.000

60 pills/box

ANGKAK KAPSUL
 (Red Yeast Rice)

Angkak Kapsul Merupakan obat herbal alami yang terbuat dari 
Angkak (Red Yeast Rice/ Beras Merah China) yang dikemas dalam 
bentuk kapsul. Angkak Kapsul sudah terkenal di Amerika 
sebagai penurun kadar lemak darah (Kolesterol).
Angkak juga terkenal sebagai obat herbal alami untuk penyembuhan 
penyakit Demam Berdarah (DB). Hal ini sudah terbukti dalam sebuah 
penelitian dari penelitian dari William Adi Teja, ahli pengobatan Cina mengatakan
bahwa pigmen angkak berwarna merah yang menjadikan pemicu 
untuk meningkatkan kadar trombosit darah sehingga sangat bagus 
untuk penderita demam berdarah

Khasiat:
- Meningkatkan jumlah trombosit darah pada penderita DBD
- Penyembuhan penyakit Demam Berdarah 
- Menurunkan tekanan darah tinggi (Hipertensi) 
- Penurun kadar lemak darah

Khasiat :
- Membantu meringankan gejala sakit maag
- Membantu mengurangi asam lambung berlebih
- Membantu menguatkan fungsi pencernaan yang lemah
- Membantu meredakan perut penuh / begah
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BEST SELLER PRODUCT

Rp44.500

120 pills/box

NEUGIN
(Wu Zi Sheng Jing Wan)

Neugin Merupakan obat herbal yang dibuat berdasarkan 
resep shinshe / ahli medis China terkenal Zhu Dan Ji 
menyehatkan jaringan dan tulang, pembentukan sel sperma 
(Spermatogenic) dan memperkuat sumsum tulang belakang.
Selain itu obat herbal ini memiliki efek yang baik untuk 
menyehatkan ginjal dan membantu menyuburkan. 

Khasiat:
- Mengatasi masalah lemah syahwat, 
- Mengatasi ejakulasi dini, 
- Nyeri tulang belakang, otot lemas, 
   kencing anyang - anyang, 
   rambut rontok dan stress 

AMBECAP
(Zhongguo Moschus TUOGE)

Merupakan obat herbal khusus untuk membantu 
meringankan gejala wasir, mengurangi peradangan 
dan pembengkakan di sekitar anus, 
meredakan rasa nyeri, gatal, dan pendarahan 
yang disebabkan wasir, serta melancarkan 
buang air besar.

Khasiat:
- Meringankan gejala wasir
- Mengatasi pembengkakan di sekitar anus
- Mengatasi pendarahan yang disebabkan wasir
- Melancarkan BAB

Rp25.000

20 pills/box
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Peluang Bisnis dan Margin khusus Reseller Menjanjikan

Trend Kesehatan yang meningkat pesat belakangan ini membuktikan 
bahwa produk produk kesehatan sedang banyak dicari dan 

dibutuhkan di pasaran. Tingginya minat dan kebutuhan pasar terhadap 
obat-obatan herbal untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan 
daya tahan tubuh di era pandemic seperti saat ini menjadikan

kami terus berinovasi dalam mengembangkan produk produk alami.

  Jaminan Produk Asli dan Resmi langsung dari Pabrik*
  Tingginya permintaan pasar terhadap produk Kesehatan herbal
  Margin khusus Reseller yang cukup tinggi, 
  (Keuntungan hingga 30% dari harga jual)
  Harga stabil di pasaran dan tidak rusak, Sistem kami akan 
  melakukan punishment jika ada Reseller yang menjual harga di bawah pasar
  hingga mengeluar  hingga mengeluarkan agen jika
  tidak mengikuti peraturan yang sudah disepakati.
  Mendapatkan asset eksklusif untuk promosi produk.
  Exposure Nama dan Alamat Toko Reseller pada Official Reseller Page
  sinarherbaradix.com
  Free Ongkir Se-Jabodetabek*

Hubungi Kami untuk informasi lengkap 
mengenai Reseller PT. Sinar Herba Radix
Jl. Raya Serang Desa No.KM, RW.8, 
Talaga, Cikupa, Tangerang, Banten 15710

MENGAPA BERJUALAN OBAT HERBAL?

JOIN AND GROW YOUR BUSINESS WITH US, 
BE OUR OFFICIAL RESELLER NOW!

Kami membuka peluang untuk bergabung menjadi Reseller Resmi 
dalam mendistribusikan, mengedarkan dan menjual produk produk 

Kesehatan Sinar Herba Radix secara resmi.

WA : 087824972996
      : 081377887828

www.sinarherbaradix.com
sinarherbaradix@gmail.com


