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Memliki miss V yang bersih, sehat, dan terawat tentu menjadi impian bagi setiap wanita. Terutama bagi 

Anda, wanita yang telah menikah dan berkeluarga, merawat miss V  tentu juga akan berdampak dalam 

hubungan dengan suami. Bagaimana pun, berbagai keluhan terkait miss V juga tidak selamanya bisa 

dihindari, baik oleh wanita yang telah menikah ataupun yang masih belum menikah. Normalnya, keluhan 

semacam keputihan, aroma miss V yang kurang sedap, nyeri saat haid, dan siklus haid yang tidak lancar 

tentu pernah dialami oleh setiap wanita. Dan khusus bagi Anda yang telah menikah, keluhan yang 

dirasakan pun kadang semakin banyak, seperti otot-otot miss V yang mengendur, miss V yang kurang 

kesat, dan sebagainya. 

Berbagai keluhan tersebut bukannya tidak dapat diatasi. Ada banyak cara untuk mengatasi hal tersebut, 

salah satunya adalah menggunakan Crystal X NASA. Crystal X NASA merupakan produk kesehatan 

keluaran PT. Natural Nusantara atau yang lebih kerap disingkat NASA yang dikhsusukan untuk merawat, 

mengobati, dan menjaga kesehatan kebersihan miss V. Produk ini telah terbukti keberhasilannya dan 

tanpa efek samping, menyebabkan popularitasnya di kaum hawa Indonesia dan beberapa negara lain di 

cakupan Asia terus meningkat. 

 

Ada apa di dalam miss V sebenarnya? 

Ini adalah hal yang harus diketahui setiap wanita. Seperti yang diketahui, miss V merupakan organ yang 

sangat sensitif dan cenderung mudah lembap. Sementara itu, di dalam miss V sendiri terdapat beragam 

jenis bakteri yang terususun atas bakteri baik sekitar 95% dan sisanya berupa bakteri yang bersifat 

patogen. 

Dengan kondisi di Indonesia yang membuat kita mudah berkeringat, risko miss V menjadi lembap sangat 

besar. Dan kondisi lembap adalah kondisi yang amat disukai oleh bakteri patogen untuk hidup dan 

berkembang. Bahkan tidak hanya bakteri, jamur pun demikian. Apabila dibiarkan kondisi seperti ini, 

maka ekosistem di sekitar miss V tentu menjadi terganggu. Inilah yang kemudian mengakibatkan aroma 

tidak sedap dan juga infeksi. 

 

Khasiat Crystal X 

Ada banyak khasiat yang diberikan Crystal X bagi miss V, antara lain: 

1. Mematikan kuman, bakteri, dan jamur patogen pada miss V. 

2. Menghilangkan aroma miss V yang tidak sedap dan menggantinya dengan aroma yang lebih 

segar. 

3. Keputihan patogenik yang timbul pun akan teratasi dengan penggunaan Crystal X. 

4. Menyembuhkan iritasi di selaput miss V. 

5. Mengeluarkan kotoran (kerak) yang ada di dalam miss V. 

6. Mengencangkan kembali otot-otot miss V dan melenturkannya. 

7. Membantu mencegah terjadinya kanker serviks. 

8. Dan lain-lain. 

 

Yang Terjadi Setelah Pemakaian 

Karena fungsi utama Crystal X adalah untuk memberishkan miss V, otomatis kotoran di dalam miss V 

akan dikeluarkan. Bentuk dan  kondisi setiap orang tentu tidak akan sama. Apabila setelah pemakaian 



keluar cairan bening yang terasa gatal, maka itulah bibit penyakit. Tetap gunakan Crystal X hingga miss V 

terasa bersih. Selain itu, khususnya bagi Anda yang telah menikah, miss V akan terasa lebih rapat, kesat, 

bersih, dan tidak berbau.  

Produk ini merupakan produk yang terbuat dari bahan-bahan alami. Proses pembuatannya melalui 

beberapa tahap yang diawasi oleh para ahli secara ketat. Dengan demikian, penggunaan Crystal X dalam 

jangan waktu panjang tidak akan menimbulkan efek samping. 

 

Kelebihan Crystal X Dibandingkan Produk Kesehatan Lainnya 

Crystal X sudah banyak digunakan dan dipercaya oleh masyarakat. Adapun kelebihan produk ini sendiri 

adalah karena pembuatan Crystal X berada di bawah pengawasan ketat oleh para ahli. Bahan-bahan yang 

digunakan pun merupakan bahan alami, sehingga aman untuk digunakan dalam jangka panjang. 

Selain itu, Crystal X bukanlah merupakan obat yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, melainkan 

produk kesehatan untuk membantu menjaga kesehatan dan kebersihan miss V. Bahan jika Anda tidak 

memiliki keluhan apa pun, Cystal X dapat tetap Anda gunakan untuk menjaga kadar pH pada miss V. 

 

Jual Crystal X NASA Asli 

Yang perlu diingat, meski pengguna Crystal X sudah banyak, produk ini tidak dijual bebas. Anda tidak bisa 

mendapatkan Crystal X NASA asli di apotek. Untuk mendapatkannya, Anda harus membelinya pada 

distributor resmi PT. NASA yang telah terdaftar. 

Banyaknya pihak yang kini menjual Crystal X perlu dipilah dengan baik.  Tidak seluruhnya mereka yang 

memasang iklan ‘JUAL CRYSTAL X ASLI’ memang benar menawarkan produk yang asli. Anda tentu harus 

cermat sebelum memutuskan membeli Crystal X. 

Kami menjual Crystal X NASA asli, distributor resmi dari PT. NASA. Jika Anda ingin memesan Crystal X 

NASA, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang tertera pada laman ini, pun termasuk untuk 

berkonsultasi. Kami dengan senang hati akan membantu Anda untuk mendapatkan layanan yang terbaik.  


