




TENTANG COCO MILAGRO EVCO

BROSUR COCO MILAGRO TERSEDIA DALAM 5 BAHASA!

Coco Milagro berkomitmen untuk memajukan bangsa 

Indonesia melalui generasi yang lebih sehat. Kami hadir 

untuk membuktikan bahwa produk dengan kualitas 

terbaik juga bisa dihasilkan di dalam negri.

Coco Milagro Extra Virgin Coconut Oil (EVCO) diproses 100% 

secara ALAMI, ORGANIK, menggunakan teknologi terkin i 

dengan proses yang disebut COLD PROCESSED (bukan hanya 

Cold Pressed), dan yang paling penting menggunakan 

BAHAN BAKU LOKAL.

BANGGA PRODUK BUATAN INDONESIA!

APAKAH ITU EXTRA VIRGIN COCONUT OIL?

Extra Virgin Coconut Oil (EVCO) adalah minyak kelapa murni 

yang paling banyak dicari saat in i! Karena manfaatnya yang 

begitu beragam, baik untuk kesehatan tubuh maupun untuk 

kebutuhan sehari-hari.

Sekarang Anda bisa mengganti produk-produk kesehatan 

dan kecantikan yang biasa Anda gunakan, seperti minyak 

goreng, pelembab, shaving cream, obat flu, pembersih 

make-up, dan kondisioner rambut dengan Coco Milagro 

Extra Virgin Coconut Oil. EVCO adalah minyak ajaib yang 

serba guna, memberikan semua kebaikan alami bagi 

tubuh Anda. SUPERFOOD!
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BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN EXTRA VIRGIN COCONUT OIL?

Kreasikan dengan minuman favoritmu. 

Kamu bisa mencampurnya dengan kopi, 

jus, smoothies, oatmeal, sereal, atau bisa 

langsung diminum dari sendok makan. 

Pilih saja sesuai seleramu!

Coco Milagro Extra Virgin Coconut Oil mampu menyembuhkan kulitmu 

yang alergi, ruam, dan terluka. Untuk menutrisi dan melembapkan, 

oleskanlah Coco Milagro pada rambut, kulit kepala, dan seluruh 

tubuh. Aman untuk membersihkan make-up di sekeliling mata. 

Juga nyaman dan efektif digunakan sebagai sunblock.

Bisa disemprotkan untuk memasak, untuk 

menumis, sebagai campuran untuk membuat 

salad dan kue, serta adonan lainnya. Ibu-ibu 

pun bisa menggunakannya sebagai minyak 

goreng yang sehat dan alami! 

Untuk menjaga kesehatan mulut, berkumurlah dengan lembut 

menggunakan 1 sendok makan Coco Milagro Extra Virgin Coconut 

Oil selama 10-20 menit ( jangan ditelan). Mulut, gigi, dan gusi 

Anda pun akan menjadi lebih sehat. Dan nafas kita akan menjadi 

lebih segar!

MINYAK KELAPA SERBA GUNA YANG 
DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI:

• Minyak goreng / memasak •

• Salad dressing •

• Campuran minuman •

• Obat flu & batuk •

• Odol dan obat kumur •

• Kondisioner rambut •

• Campuran creambath •

• Pembersih make-up •

• Perawatan jerawat •

• Sunblock •

• Massage oil •

• Perawatan jamur •

• Krim mencukur & after-shave •

• Moisturizer tangan / badan / kaki •

• Pencegah kerutan & garis-garis halus •

• Pencegah Type-2 Diabetes •

• Pencegah Alzheimer’s & Dementia •

• Penghilang ruam •

• Pengobatan gigitan serangga •

• Deodorant & body scrub •

• Membantu pencernaan 

hewan peliharaan dan menutrisi 

rambut / bulu hewan peliharaan •

DAN MASIH BANYAK LAGI



EVCO kaya akan ASAM LAURAT, 

yang dipercaya dapat membantu 

meningkatkan kadar KOLESTEROL 

BAIK (HDL) dalam darah.

EVCO dapat menjaga serta 

meningkatkan fungsi kelenjar 

tiroid dan metabolisme tubuh 

yang dipercaya mampu MEMBANTU 

MENURUNKAN BERAT BADAN.

Asam Laurat pada EVCO dapat diurai 

dengan mudah menjadi monolaurin, 

zat monogliserida yang bersifat ANTI 

BAKTERI, ANTI VIRUS, ANTI JAMUR, dan 

ANTI PROTOZOA. Monolaurin dapat 

menangkal lipid-coated virus, seperti 

Virus Influenza, HIV, Herpes, Virus 

Campak, Bakteri, dan Protozoa!

Saat dicerna, EVCO diubah menjadi 

Keton, nutrisi penting bagi otak 

yang dipercaya mampu mencegah 

penyakit neurodegeneratif seperti 

ALZHEIMER dan DEMENTIA, serta 

meningkatkan fungsi kognitif otak 

pada anak yang sedang dalam masa 

pertumbuhan.

EVCO sangat baik dioleskan pada 

luka karena dapat membantu 

membunuh bakteri / virus / jamur 

dan meningkatkan perbaikan sel 

(MEMPERCEPAT PROSES PENYEMBUHAN). 

Tidak perih, sehingga cocok untuk 

anak-anak.

MENGURANGI RESIKO PENYAKIT JANTUNG.

Penduduk di Kepulauan Pasifik dimana 30% - 50% konsumsi kalori per 

penduduknya berasal dari kelapa, jarang sekali terkena penyakit jantung. 

Sebagai antioksidan dan antibiotik 

alami, EVCO dipercaya membantu 

melindungi kulit dari efek penuaan yang 

disebabkan oleh radikal bebas, membuat 

kulit Anda terlihat lebih muda. EVCO juga 

menutrisi jaringan kulit sehingga 

mampu membantu MENGURANGI GARIS 

HALUS dan KERUTAN PADA KULIT. Bahkan 

sangat efektif digunakan oleh ibu hamil 

untuk mencegah stretch marks!

Asam laurat di dalam EVCO dipercaya mampu 

menghasilkan energi dalam waktu singkat 

tanpa meningkatkan kadar insulin, tidak 

seperti karbohidrat pada umumnya sehingga 

meningkatkan efektivitas penggunaan 

insulin dalam tubuh, menjaga kestabilan 

kadar insulin, serta mencegah dan 

mengobati DIABETES TIPE-2!

MCFA (Medium Chain Fatty Acid), 

lemak sehat yang terkandung di 

dalam EVCO, tidak disimpan 

dalam tubuh, tapi langsung 

diubah menjadi ENERGI tanpa 

memberatkan kerja liver. 

Sehingga baik untuk anak yang 

aktif maupun olahragawan.

EVCO dipercaya dapat melancarkan 

pencernaan dan membantu fungsi 

kerja usus, sehingga mampu 

MENCEGAH WASIR (HEMOROID).



OUR TESTIMONIALS

Customer’s

Reseller’s

Anakku cocok. Makannya lahap. Sebelumnya pake 

olive oil ga mau makan. Pake Coco Milagro lebih harum 

dan gurih nasi timnya meski tanpa gula, garam.

Aku dan suami sudah tidak worry lagi kalau telat ganti 

popoknya dan kalau ada rash, karena langsung diolesin 

Coco Milagro, dalam waktu 12 jam pasti sembuh!

Kualitas produk sangat baik. Harga produk sangat baik. 

Respon penjual sangat baik. Packaging aman, pembelian 

ke sekian2. Bayi demen banget sama ini dan bagus buat 

kulitnya dia. Pasti purchase lagi deh.

Aku pakai buat campur essential oil, buat kulitku, buat 

kulit anjingku juga. Aku campur pakai lavender sebelum 

tidur, oles ke kaki dan tangan. Jadi enak tidurnya dan 

kulit lembab. Aku juga pakai di muka untuk pengganti 

night cream, pagi langsung lembab.

Terbaik dari semua merk EVCO yang dijual dipasaran. 

Pengiriman sangat cepat, penjual sangat ramah.

Dari sekian banyak VCO, cuma Coco Milagro yang 

menggunakan botol spray. Saya menjual essential oil, 

jadi VCO itu untuk carrier oil, dan karena Coco Milagro 

menggunakan botol spray, lebih gampang diaplikasikan 

oleh customer.

Saya menjual EO dari Young Living jadi saya gunakan VCO 

Coco Milagro sebagai media untuk dilute oil dan sebagai 

hadiah utk member saya yang setia, seperti hal nya saya 

setia dengan Coco Milgro dimana oil VCO-nya tidak berbau 

nyengat apabila dicampur ke EO.

Saya menjual produk EVCO merk Coco Milagro karena 

setelah mencoba beberapa produk EVCO, Coco Milagro 

adalah produk EVCO dengan kualitas yang terbaik, 

tidak berbau tengik, dengan botol spray sehingga 

memudahkan pemakaian dan menjaga kualitas EVCO 

agar tetap steril.

Saya menjual produk Coco Milagro karena menurut 

saya Coco Milagro adalah produk yang berkualitas dan 

saya percaya akan produk ini. Pertama saya adalah 

pengguna produk Coco Milagro tapi karena saya juga 

member Young Living dan saya memakai Coco Milagro 

untuk dilute YL oil sehingga saya mencoba untuk menjadi 

reseller Coco Milagro.

Untuk menjual Coco Milagro sangatlah mudah, sudah banyak yang tahu manfaat VCO. 

Kemasan Coco Milagro juga exclusive, tidak seperti kemasan VCO lainnya sehingga 

menjadi daya tarik tersendiri dibanding VCO yang lain. Owner juga sangat bersahabat 

dan bertanggung jawab terhadap complain dari customer-nya reseller.





Asam laurat yang terkandung di dalam Coco Milagro EVCO mampu menghasilkan energi dalam waktu singkat tanpa 

meningkatkan kadar insulin, tidak seperti karbohidrat pada umumnya. Sehingga meningkatkan efektivitas 

penggunaan insulin dalam tubuh, menjaga kestabilan kadar insulin, serta mencegah dan mengobati Diabetes Tipe-2.

Kreasikan dengan minuman favoritmu. Kamu bisa mencampurnya dengan kopi, jus, smoothies,

oatmeal, sereal atau bisa langsung diminum dari sendok makan. Pilih saja sesuai seleramu! 

EVCO kaya akan asam laurat, yang dipercaya dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik 

(HDL) dalam darah. EVCO dapat menjaga dan meningkatkan fungsi kelenjar tiroid, sehingga meningkat-

kan metabolisme dalam tubuh dan dipercaya mampu membantu menurunkan berat badan.

EVCO dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Penduduk di Kepulauan Pasifik (dimana 30%-50% 

konsumsi kalori per penduduknya berasal dari kelapa), jarang sekali terkena penyakit jantung. Hal ini 

sama keadaannya seperti Indonesia 50 tahun yang lalu.

Bagaimana cara Coco Milagro EVCO menstabilkan bahkan menyembuhkan penyakit gula?

Saat dicerna, EVCO diubah menjadi Keton, nutrisi penting bagi otak yang mampu mencegah penyakit 

neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Dementia, serta meningkatkan fungsi kognitif otak pada 

anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Bagaimana cara kerja Coco Milagro EVCO sebagai fungsi untuk memberikan nutrisi penting 
bagi otak, bahkan sekaligus menanggulangi penyakit Alzheimer dan Dementia?

MCFA (Medium Chain Fatty Acid), lemak sehat yang terkandung di dalam EVCO, tidak disimpan dalam 

tubuh, tapi langsung diubah menjadi energi tanpa memberatkan kerja liver. Sehingga baik untuk anak 

yang aktif maupun olahragawan.

Mengapa konsumsi Coco Milagro EVCO menjadi salah satu supplemen natural favorit 
para olahragawan, dan juga untuk Ibu bijaksana bagi anaknya?

DIMINUM



Dosis untuk dewasa adalah 3 sendok makan setiap harinya. Dapat diminum sekaligus ataupun dibagi pada 

saat makan pagi, siang, dan malam. Bagi yang pertama kali mengkonsumsi EVCO secara diminum, dianjurkan 

untuk mulai dengan 1 sendok makan, lalu secara berkala meningkatkan dosisnya ke 3 sendok makan sesuai 

yang dianjurkan. Ini dikarenakan EVCO mempunyai kemampuan untuk detox racun di dalam tubuh, sehingga 

bagi anda yang belum terbiasa atau bagi anda yang terkena manfaat detox akan mengalami diare dan buang 

air besar (BAB) yang lebih sering dari biasanya untuk mengeluarkan kotoran dan racun di dalam tubuh anda. 

Setelah racun di dalam tubuh berhasil dilenyapkan dan proses detox selesai, dengan sendirinya konsumsi 

minum EVCO tidak lagi menyebabkan diare dan BAB. 

Dosis anak-anak adalah 1 sendok makan. Bagi anak yang pertama kali mengkonsumsi EVCO secara diminum, 

dapat mulai dengan ½ sendok makan dan meningkatkan dosis secara berkala.

 

Apabila anda pernah mencoba mengkonsumsi VCO merek lainnya di masa lampau dan anda tidak 

suka dengan rasa yang tidak karuan dan membuat eneg (seperti muntah dan bau fermentasi), 

kami sangat mengundang anda untuk mencoba Coco Milagro EVCO karena kami beda!

Perbedaan metode proses yang dirancang melalui riset bertahun-tahun memampukan kami untuk 

menghasilkan Extra Virgin Coconut Oil (EVCO) berkualitas prima, yang mempunyai wangi santan segar 

yang lembut, dan tidak eneg apabila diminum. Tidak lengket apabila dioleskan pada kulit dan juga 

cepat serap karena kami berhasil menghilangkan getah alami yang membuat leher terasa terbakar 

pada saat meminumnya.

Berapa banyak dosis per hari yang dianjurkan dan bagaimana aturan pakainya 
untuk konsumsi diminum?

Saya pernah mengkonsumsi Virgin Coconut Oil merk lain dan saya tidak suka rasanya 
dan tidak berani mengkonsumsinya lagi secara diminum. 
Apakah Coco Milagro EVCO berbeda?



Coco Milagro Extra Virgin Coconut Oil (EVCO) mengandung Asam Laurat tinggi yang menutrisikan 

dan baik untuk pertumbuhan otak dan tulang untuk bayi di dalam kandungan serta bisa 

meredakan mual dan pusing.

 

Oleskan Coco Milagro pada daerah yang kering dan gatal, juga pada daerah yang riskan 

stretch-marks untuk meningkatkan elastisitas dan kelenturan kulit anda. Sangatlah baik untuk 

minyak pijat untuk daerah perineum (antara anus dan vagina) untuk mencegah dan mengurangi 

robekan pada waktu melahirkan.

Apa benar bahwa minum EVCO secara rutin sangatlah baik untuk ibu mengandung dan 
dapat membantu kelancaran persalinan? Apakah manfaatnya untuk penggunaan dioles 
untuk ibu hamil?

Banyak cerita tentang betapa baiknya VCO bagi ibu yang sedang menyusui? 
Manfaat apa saja yang didapat sang ibu?

Medium Chain Fatty Acid (MCFA) adalah kandungan yang sangat penting di dalam Air Susu Ibu 

(ASI). Coco Milagro mengandung Asam Laurat yang tinggi, yang adalah MCFA itu sendiri, yang akan 

membantu dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh ibu menyusui 

sehingga kualitas ASI meningkat. Kualitas ASI yang baik adalah yang mengandung asam laurat 

yang tinggi karena Asam Laurat berfungsi untuk melindungi bayi yang masih sangat lemah dari 

bakteri dan bahaya kekurangan gizi dan juga penyakit berbagai penyakit infeksi lainya. Itulah 

sebabnya banyak susu formula menambahkan kandungan MCFA/ asam laurat di dalam 

komposisinya, akan tetapi ASI sangatlah lebih baik daripada susu formula. 

Riset ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Bruce Fife mengenai khasiat konsumsi minyak kelapa murni 

bagi ibu menyusui adalah kandungan di dalam ASI meningkat dari 3.9% menjadi 9.6% setelah 14 

jam minum EVCO sebanyak 40 grams (3 sendok makan). Apabila hal ini dilakukan rutin setiap 

harinya, kandungan MCFA/ Asam Laurat di dalam ASI akan lebih meningkat.  



Untuk alasan hygienis dan praktis, maka Coco Milagro EVCO memilih botol spray sehingga pada waktu 

penggunaannya dapat mencegah tumpah. Minyak yang keluar tidak akan bisa masuk lagi, dan yang 

paling penting adalah bahwa minyak yang di dalam tidak akan bisa terkontaminasi dengan debu 

atau lainnya dari luar.

Coco Milagro Extra Virgin Coconut Oil mampu menyembuhkan kulitmu yang alergi, ruam, dan terluka. 

Untuk menutrisi dan melembapkan, oleskanlah Coco Milagro pada rambut, kulit kepala, dan seluruh 

tubuh. Aman untuk membersihkan make-up di sekeliling mata. Juga nyaman dan efektif digunakan 

sebagai sunblock.

Mengapa Coco Milagro EVCO dikemas di dalam botol spray? Sangat unik dan beda sekali 
dengan yang lain.

Cukup spray 1x ke tangan dan usapkan dulu ke kedua tangan agar merata sebelum aplikasi. 

Satu tangan cukup meng-cover daerah seluruh wajah, dan tangan satunya lagi bisa untuk meng-

cover daerah leher. Hindari pemakaian berlebih karena meskipun Coco Milagro EVCO sangat mudah/ 

cepat diserap kulit dan tidak lengket, kulit kita mempunyai batasan daya serap sehingga minyak yang 

tidak terserap dapat menyumbat pori-pori kulit dan debu bisa menempel dan bisa malahan 

menyebabkan jerawat.

Coco Milagro EVCO juga berfungsi sebagai antioksidan dan antibiotik alami yang membantu 

melindungi kulit dari efek penuaan yang disebabkan oleh radikal bebas. Pemakaian rutin pada kulit, 

khususnya kulit wajah akan membuat kulit anda terlihat lebih muda, mengurangi garis halus dan 

kerutan pada kulit. Bahkan sangat efektif digunakan oleh ibu hamil untuk mencegah stretch marks!

Seberapa efektif dan amankah pemakaian Coco Milagro EVCO pada wajah?

DIOLES



Aplikasi pada rambut sangat bermanfaat untuk memperbaiki rambut kering dan bercabang. Cukup 

spray 1x ke tangan dan usapkan dulu ke kedua tangan agar merata, lalu pijat kulit kepala hingga men-

genai keseluruhan rambut. Dapat ditambahkan spray 1x lagi atau secukupnya tergantung panjang dan 

kelebatan rambut anda. Coco Milagro EVCO memberikan nutrisi sehat alami pada rambut dan dapat 

menghilangkan ketombe dan rashes/gatal-gatal pada kulit kepala dan juga membunuh kutu.

Adakah manfaat penggunaan Coco Milagro EVCO pada rambut dan kulit kepala? 
Bagaimana cara aplikasinya?

Asam Laurat yang terkandung pada Coco Milagro EVCO dapat diurai dengan mudah menjadi monolaurin, 

zat monogliserida yang bersifat anti-bakteri, anti-virus, anti-jamur, dan anti-protozoa yang dapat 

membunuh bakteri/virus/jamur dan  meningkatkan perbaikan sel untuk mempercepat proses 

penyembuhan. Baiknya lagi, Coco Milagro EVCO juga tidak perih di luka, sehingga cocok untuk anak-anak.

Mengapa Coco Milagro EVCO menjadi pilihan utama sebagai alternatif obat luka 
berbahan non-kimia?

Tuntas, bersih dan aman, adalah hasil yang diperoleh dari pemakaian Coco Milagro EVCO sebagai 

make-up remover. Belum percaya? Buktikan sendiri! 

Bersihkan rias wajah menggunakan make-up remover seperti yang biasa anda lakukan. Apabila merasa 

sudah selesai membersihkannya, kini spray 1x Coco Milagro EVCO pada kapas dan usapkan di wajah, 

dan anda akan melihat kapas akan menjadi kehitaman dan kotor. Ulangi spray pada kapas secukupnya 

dan bersihkan rias wajah yang masih belum bisa dibersihkan oleh make-up remover biasa dan anda 

akan mendapatkan kulit anda terasa lebih segar dan fresh karena pori-pori wajah anda sekarang 

bersih tuntas!

Dapatkah Coco Milagro EVCO mengangkat dan membersihkan make-up pada wajah 
secara tuntas?



Bermainlah di bawah hangatnya sinar mentari dengan riang dan aman. Dengan memakai Coco Milagro 

EVCO secara merata pada kulit tubuh, dan yang juga aman untuk kulit wajah. Anda akan terlindungi dari 

radiasi UV dan resiko kanker. Tabir surya komersil biasanya mengandung racun dan senyawa carcinogenic 

yang dipercaya dapat meningkatkan resiko kanker dan gangguan hormon. Pilihlah Coco Milagro EVCO 

sebagai pilihan terpercaya untuk kebutuhan sunscreen alami yang menyehatkan!

Seberapa efektif dan aman-kah pemakaian Coco Milagro EVCO sebagai 
tabir surya/ sunscreen?

“Coco Milagro adalah minyak kelapa murni tanpa 
campuran, tanpa bahan pengawet dan tanpa 

zat kimia apapun”

Coco Milagro adalah minyak kelapa murni tanpa campuran, tanpa bahan pengawet dan tanpa zat kimia 

apapun sehingga bisa dipakai sebagai baby oil untuk melembabkan kulit bayi yang sangat sensitif. 

Selain itu, EVCO juga dapat memperbaiki dan menyembuhkan diaper rash, luka terbuka dan juga untuk 

mengobati/ menghilangkan gatal dari gigitan nyamuk.

Selain itu, EVCO juga dapat dioleskan di kulit kepala bayi untuk menghaluskan dan menutrisi 

pertumbuhan rambut bayi agar lebih lebat dan sehat. 

Apakah Coco Milagro EVCO lebih bagus daripada baby oil? Mengapa?

Minyak kelapa murni adalah carrier oil yang populer dan favorit karena mempunyai banyak kandungan 

yang bermanfaat, seperti: anti-fungal, anti-bacterial dan anti-viral yang sangat tepat dipakai untuk 

dikombinasikan dengan essential oil produk skin-care lainnya. Khasiatnya yang beragam salah satunya 

adalah juga menutrisi dan meremajakan kulit dengan regenerasi sel-sel kulit mati.

Mengapa Coco Milagro EVCO menjadi pilihan alternative utama carrier oil untuk essential oil?



Dengan kemasan jenis spray, pemakaian Coco Milagro EVCO untuk memasak sangatlah praktis, 

khususnya untuk menumis, sebagai campuran untuk membuat salad dan kue, serta adonan 

lainnya. Ibu-ibu pun bisa menggunakannya sebagai minyak goreng yang sehat dan alami!

Minyak goreng biasa diproses dengan cara Refined Bleached Deodorised (RBD) yaitu berbagai

tahapan  untuk memurnikan, menjernihkan, dan menghilangkan bau memakai campuran kimia 

dan lainnya. Sungguhlah berbeda dengan Coco Milagro EVCO yang diproses hanya dari kelapa tua 

segar yang bermutu menggunakan teknologi terkini dengan proses yang disebut COLD PROCESSED 

(bukan hanya Cold Pressed).

Bisa disemprotkan untuk memasak, untuk menumis, sebagai campuran untuk membuat salad dan kue, 

serta adonan lainnya. Ibu-ibu pun bisa menggunakannya sebagai minyak goreng yang sehat dan alami!

Bagaimana dengan pemakaian untuk memasak? Apakah lebih baik daripada 
minyak goreng biasa?

DIMASAK



Tuangkan atau spray Coco Milagro EVCO sebanyak 1 sendok makan dan berkumurlah dengan 

lembut/ perlahan selama 10-20 menit ( jangan ditelan). Mulut, gigi dan gusi anda pun akan 

menjadi lebih sehat, dan nafas kita akan menjadi lebih segar karena EVCO membunuh kuman 

penyebab bau mulut dan kuman perusak gigi.

Oil Pulling adalah cara penyembuhan tradisional yang berakar dari pengobatan Ayuverdic yang 

menggunakan bahan alami untuk membersihkan dan detoksifikasi gigi dan gusi. Cara ini juga berguna 

untuk memutihkan gigi secara alami. Tidak itu saja, Oil Pulling telah dibuktikan dapat bermanfaat 

untuk kesehatan gusi dikarenakan beberapa kandungan minyak yang dapat membunuh bakteri 

merugikan di dalam mulut! Oil Pulling (yang juga disebut Gundusha) dimulai dari India ribuan tahun 

yang lalu. Diperkenalkan ke Amerika Serikat pada awal 1990-an oleh seorang dokter bernama 

Dr F. Karach, yang secara sukses mengaplikasikannya ke dalam praktek medisnya.

Oil Pulling berkhasiat untuk seluruh sistem tubuh anda karena setiap bagian dari lidah terhubung ke 

organ yang berbeda seperti ginjal, paru-paru, hati, jantung, usus kecil, lambung, usus, dan tulang 

belakang - mirip dengan konsep yang mendasari kedokteran dan refleksologi tradisional Cina .

Dapatkah Coco Milagro EVCO membunuh kuman penyebab bau mulut dan melindungi gigi 
dari kerusakan? Bagaimana caranya melakukan Oil Pulling?

OIL PULLING



Nama: Elbert Wijaya

Pendidikan: Bachelor of Science in Chemistry & Biological Chemistry

Pekerjaan: Organic Farm Tech Support

Sosial Media/ Website: still in the pipeline http://intiorganikanugerah.com

Berikut adalah interview singkat dengan Kak Elbert Wijaya, seorang teman 
dan juga healthy living enthusiast. 

Saya sudah lama tahu Virgin Coconut Oil (VCO), pertama kali tahu kalau tidak salah tahun 2003-an 

ketika VCO sedang naik pamor di majalah Trubus, waktu itu saya kurang begitu mengerti apakah 

perbedaan khasiat yang signifikan dari VCO dibanding minyak lainnya seperti Virgin Olive Oil yang 

dulu juga sempat dipromosikan majalah Trubus sebagai sarana pengobatan alternatif.

Sudah berapa lamakah Kak Elbert menggunakan Virgin Coconut Oil (VCO)? Pertama kali 
mengenal manfaat VCO dari mana Kak?



Saya menggunakan VCO untuk mengobati sakit tenggorokan (disemprot ke arah tenggorokan, dan juga 

untuk dikumur-kumur di daerah tenggorokan karena VCO ini bersifat antiseptik alami, jadi ampuh untuk 

membunuh kuman penyebab infeksi tenggorokan), untuk dioles diwajah sehabis cuci muka agar muka 

tidak begitu kering setelah terkena sabun, terkadang juga untuk masak menumis sayuran dan juga 

untuk menyemprot loyang sebelum memanggang kue. Saya pernah sesekali oil pulling, namun tidak 

saya lanjutkan karena belum merasa manfaatnya secara signifikan.

Biasanya, Kak Elbert menggunakan VCO untuk apa?

Coco Milagro baik sekali untuk dioles di muka karena mudah diserap, teksturnya ringan licin di kulit, 

sebentar saja pakai lalu lupa kalau barusan pakai VCO di muka. Jikalau dibanding merek lainnya, 

merek lain yang saya pernah coba masih ada residu yang agak lengket di kulit jadi tidak nyaman 

untuk beraktifitas setelah itu. 

Coco Milagro juga asik sekali untuk dibawa travelling karena kemasannya kecil dan praktis. 

Untuk mengobati sakit tenggorokan juga mudah sekali karena bisa disemprot hingga masuk ke 

bagian tenggorokan yang luka. Aroma Coco Milagro, tidak berbau tengik dan aromanya manis 

seperti permen kelapa, sangat cocok untuk sebagai salad dressing juga, terutama dengan sayuran Kale.

Apa sih yang Kak Elbert suka tentang Coco Milagro dibandingkan dengan brand lainnya 
yang pernah Kak Elbert pernah pakai?

“ Aroma Coco Milagro, 
tidak berbau tengik dan aromanya manis 

seperti permen kelapa ”



Ya, tentu saja Virgin Coconut Oil banyak sekali khasiatnya, selain sebagai antiseptik alami (lebih

terjangkau harganya daripada Manuka honey), juga banyak khasiat lainnya, seperti menguruskan 

badan, memelihara kesuburan rambut, juga menurut pelitian Dr. Mary Newport tahun 2008, VCO 

memang terbukti untuk mencegah Alzheimer dan bahkan mengobati yang sudah terkena penyakit 

saraf degeneratif ini. Berikut linknya: http://www.coconutketones.com/whatifcure.pdf

 

Saya senang sekali ada Coco Milagro sebagai produsen VCO yang terpercaya mutunya (COLD-PROCESSED 

bukan hanya cold-pressed, gum-removal process). Dengan teknologi mutakhir ini, Coco Milagro mampu 

mengabadikan kesegeran kelapa pilihan bermutu di dalam minyak mereka sehingga VCO merk 

Coco Milagro tidak berbau tengik seperti merk lain pada umumnya.

Untuk khasiat VCO yang lebih lanjut bisa teman teman dapatkan di link berikut dari Dr. Mercola: 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/18/coconut-oil-uses.aspx

Apakah Kak Elbert merekomendasi dan ingin saudara atau teman lainya juga bisa ikut 
merasakan kebaikan dan manfaat dari Extra Virgin Coconut OIl (EVCO) Coco Milagro? 
Jelaskan, kepada siapa dan mengapa?

Coco Milagro Extra Virgin Coconut Oil (EVCO) mengucapkan terima kasih atas waktu 
dan kesempatan yang diberikan Kak Elbert untuk sharing pengetahuan, pengalaman, 
tips dan juga feedback-nya.


