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Description
From: Beverly Clara <beverlyclara47@gmail.com>
Subject: Informasi Penipuan Produk Kesehatan Bioglass MCI
Pesan dari Pelapor:
Saya seorang siswi SMA di Tanjung Balai karimun, beberapa hari ini
saya sedang melakukan pencarian informasi mengenai penipuan suatu
produk kesehatan yang bernama bioglass yang sedang booming di kalangan
ibu ibu rumah tangga. Produk yang bernama bioglass ini di produksi
oleh sebuah organisasi bernama MCI atau Millionaire Club Indonesia
yang sering dikenal dengan sebuah organisasi yang suka menipu dan
melakukan money game. Saya yang hanya duduk di bangku SMA merasa sulit
untuk meyakinkan ibu ibu rumah tangga termasuk ibu saya sendiri
mengenai penipuan atau pernyataan hoax ini. Saya harap laporan serta
file pdf yang saya buat mengenai hal ini dapat dipertimbangkan untuk
disebar luaskan, terima kasih.
======
Isi Hoax :
Bioglass MCI adalah produk untuk kesehatan yang berbentuk Cakram kaca
yang dirancangkan khusus mampu membangkitkan energi serta mampu
memperbaiki struktur molekul yang ada di segala jenis cairan. Bioglass
terbuat dari 13 unsur mineral alami yang di proses dengan teknologi
nano yang berteknik fusi tinggi. Setiap butiran penyusun BIoglass
memiliki ukuran dan bentuk tersendiri. Masing – masing unsur mineral
tersebut jika direaksikan bersama mineral lain melalui proses konversi
katalitis akan menghasilkan getaran energi memutar yang sering kita
sebut sebagai Energi CHI.
-This e-mail was sent from a contact form on TurnBackHoax
(https://www.turnbackhoax.id/lapor-hoax/)
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