Waspada,
Kanker Serviks Mengintai Anda
Kanker serviks bukan kanker yang baru dikenal, kanker ini sudah lama ada dan masih belum jelas
penyebabnya. Itu sebabnya, waspadai terjadinya kanker ini, karena kanker serviks bisa mengintai
siapa saja, termasuk Anda.
Tanggal 4 februari, menjadi momen
diperingatinya hari kanker sedunia. Dari
banyaknya kanker yang mewabah di
masyarakat, kanker serviks menjadi kanker
yang banyak diderita di dunia. Serviks
merupakan penyakit kanker yang terjadi
pada daerah leher rahim, yang terletak di
antara rahim (uterus) dengan liang
senggama wanita (vagina).
Kanker ini sebenarnya merupakan kanker
yang dapat dicegah, namun lebih dari 70%
penderita datang memeriksakan diri dalam
stadium lanjut sehingga banyak
menyebabkan kematian karena terlambat
ditemukan dan diobati. Segera lakukan
pencegahan secepatnya, jangan sampai
bahaya kanker serviks mengintai Anda.
Kanker serviks 99,7% disebabkan oleh
human papilloma virus (HPV) onkogenik,
yang menyerang leher rahim. Berawal
terjadi pada leher rahim, apabila telah
memasuki tahap lanjut, kanker ini bisa
menyebar ke organ-organ lain di seluruh
tubuh si penderita.
Infeksi HPV merupakan infeksi yang tidak
menimbulkan gejala, sehingga seseorang
yang terinfeksi tidak mengetahui jika dirinya
terinfeksi dan bisa saja menginfeksi orang
lain. Menikah muda, kehamilan yang sering,
merokok, penggunaan kontrasepsi oral
jangka panjang, serta Infeksi Menular
Seksual (IMS) merupakan faktor-faktor lain
pendukung terjadinya kanker serviks.

Fakta Mengerikan Seputar
Kanker Serviks
• Salah satu jenis kanker yang
menyebabkan kematian pada
perempuan di dunia selain kanker
payudara, termasuk di Indonesia.
• Di dunia, setiap 2 menit seorang wanita
meninggal akibat kanker serviks dan
setiap 1 jam, 1 wanita meninggal karena
kanker serviks.
• Setiap satu jam, seorang perempuan
meninggal karena kanker Serviks
• Di Indonesia, kanker serviks merupakan
kanker nomor satu yang paling sering
diderita perempuan Indonesia dengan
kasus baru kanker serviks 40 – 45/ hari
sedangkan jumlah kematian karena
kanker serviks 20 – 25/ hari.
• Kanker serviks seringkali menjangkiti
dan dapat membunuh perempuan di
usia yang produktif (usia 30-50 tahun),
seringkali pada saat mereka masih
memiliki tanggung jawab ekonomi dan
sosial terhadap anak-anak dan anggota
keluarga lainnya.

Gunakan Produk Unggulan
Tunggu apalagi, jika kita sudah mengetahui penyebabnya, maka mari kita
lakukan pencegahan dari bahaya kanker serviks. Caranya bisa dengan melakukan gaya
hidup sehat seperti rutin berolahraga dan memilih konsumsi yang baik untuk tubuh.
Lakukan dan tingkatkan kewaspadaan dan pemahaman tentang masalah seputar
penyakit termasuk penyakit kandungan karena di Indonesia umumnya kanker serviks
baru terdeksi pada stadium lanjut.
Untuk mencegah terjadinya Kanker Serviks, menggunakan produk yang tepat sangat
dianjurkan, seperti produk-produk yang dikeluarkan oleh K-Link Indonesia,
diantaranya adalah :

No. Reg : DEPKES RI PKL 20501800114

Produk pembersih daerah organ intim dan rahim,
berfungsi mencegah dan mengatasi berbagai
masalah penyakit kewanitaan yang disebabkan
oleh bakteri, virus dan jamur seperti keputihan,
infeksi, iritasi, peradangan, bau tidak sedap pada
daerah organ intim, menstabilkan hormonal,
melancarkan siklus mestruasi, memberikan
perlindungan kesehatan organ intim, dan mampu
mengencangkan otot vagina dan rahim.

No. Reg : POM TI 054 317 941

Suplemen herbal tonik yang berfungsi untuk
menyeimbangkan hormon pada wanita.

Pembalut yang terbuat dari formula spesial yang
dikombinasikan dari bahan herbal dengan
bioteknologi dan mengandung ion negatif
mampu mengatasi masalah kewanitaan dalam
kesehariannya dan pada saat datang bulan tiba.

Yaitu celana dalam khusus wanita yang memiliki
beragam keunggulan, diantaranya meningkatkan
kesehatan dan menciptakan kenyamanan. Serta
mecegah berbagai masalah kewanitaan.

Namun jika kanker Serviks sudah terditeksi pada tubuh, maka produk K-LINK yang dianjurkan untuk
dikonsumsi adalah :

No. Reg : POM TR 052 348 441

Kombinasi antara virgin coconut oil dengan sauda
oil dan vitamin E.

No. Reg : POM SI 024 602 891

Sumber nutrisi 100 % alami dan merupakan
makanan yang bersifat alkali.
Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :

No. Reg : POM SI 024 603 051

Minuman kesehatan yang mengandung sari
Chlorophyll (zat hijau daun) dari daun alfalfa yang
kaya akan nutrisi untuk kesehatan tubuh.
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