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CARA MENGEMAS PRODUK YANG  

MEMPUNYAI NILAI JUAL 
__________________________________________________________________________________ 

I. PENGEMASAN DALAM  KAPSUL 
Tujuan utama mengemas obat kanker ke dalam kapsul ini tiada lain 
supaya praktis dan hygenis. Anda atau siapapun tentu bisa 
mengkonsumsi obat dari hasil rebusan daun sirsak seperti yang saya 
jelaskan di E-Book 2 # mungkin tetangga sebelah anda masih bisa 
anda layani. Tetapi bagaimana jika teman anda yang berada di 
Kalimantan, atau Surabaya ingin membeli obat kanker hasil produk 
anda? Maka anda harus mengemasnya sedemikian rupa sehingga 
bisa menarik konsumen, aman di perjalanan ketika anda harus 
mengirim lewat Jasa Titipan, dan untuk memperpanjang masa 
kadaluarsa obat tersebut. Ada dua cara pengemasan yang paling 
populer sampai saat ini yaitu dengan kemasan Kapsul dan berbentuk 
teh celup.   
 
 



1. Cara mengemas  
Ini teknik pengemasan yang sangat praktis karena tidak 
membutuhkan mesin pengemas dan tentu saja TIDAK 
memerlukan modal besar.  
Pakailah sarung tangan dari karet. dan mulut tertutup masker 
yang bisa anda beli di apotik.  
 
Siapkan bahan-bahan : 
- Tepung daun sirsak.                          
- kapsul kosong. 
- Sendok kecil. 
- Botol plastic. 
- Label stiker perusahaan anda. 

 

 

Catatan :  

- Kapsul kosong bisa anda beli di Apotik besar di kota anda. 
- Botol plastik bisa anda beli di Apotik atau toko Plastik. 
- Stiker / label bisa anda pesan ke percetakan atau di print 

komputer langsung dengan menggunakan kertas stiker (kertas 
sudah ada lemnya).   

Cara Pengerjaan : 

Buka kapsul kosong, masukan tepung daun sirsak kedalam kedua   
kapsul itu dengan sendok kecil sampai penuh keduanya, dan 
kembali disatukan. Jika semuanya sudah terisi, masukan kedalam 
botol plastik sebanyak 450 biji/botol. Itu untuk pengobatan 
selama 30 hari :  

Dosis pengobatan :   

Bulan ke I : 

5 kapsul pagi – 5 kapsul siang – 5 kapsul malam = 15 kapsul/hari. 



Bulan ke II : 

3 kapsul pagi – 3 kapsul siang – 3 kapsul malam = 9 kapsul/hari. 

Bulan ke III : 

2 kapsuil pagi – 2 kapsul siang – 2 kapsul malam = 6 kapsul/hari 

Untuk pencegahan :  

- 1 kapsul perhari atau 
- Makan buah sirsak yang sudah masak secara rutin.   

 

       

 

Gambar di atas, adalah contoh kemasan yang sudah dijual bebas 
di pasaran. Kemasan tersebut berisi kapsul dari tepung dari daun 
sirsak. Dan sudah dikemas dalam botol plastik serta telah di beri 
merk dagang. 

Harga jual produk di atas berkisar Rp. 180.000 – 450.000,- / paket. 

Sekarang, anda sudah tahu kan modal yang telah anda keluarkan 
jika membuat obat sendiri? 

Selanjutnya, silahkan harga jualnya anda yang tentukan sendiri 
dan keuntungan 100% menjadi milik anda. 

 



2. PENGEMASAN BENTUK TEH CELUP 
Pengemasan dengan cara ini, dibutuhkan modal yang cukup besar 
karena anda harus membeli mesin pengemas khusus untuk 
mencetak the dengan bahan kertas khusus.  
Jangan lupa selama proses pembuatan anda selalu memakai 
sarung tangan karet dan masker penutup hidung. 
Berikut bahan-bahan yang harus anda siapkan : 
- Bahan baku utama, berupa tepung daun sirsak. 
- Kertas pembungkus khusus. 
- Mesin pengemas.                          

Cara Pengerjaan : 

Karena setiap mesin mempunyai cara pengoperasian dan harga 
yang berbeda-beda sebaiknya anda hubungi langsung ke penjual 
di mana anda akan membeli mesin pengemas tersebut.  

Berikut contoh Sealer Tea Bag (pengemas the), bahan Tea Bag dan 
mesin pencetak tanggal kadaluarsa, yang bisa anda beli di :  

http://www.mesinpertanian.com 

http://www.anekamesin.com 

    

        Pencetak tgl. Kadaluarsa            Pengemas Tea Bag                  Bahan Tea Bag 

Referensi  :   Tokobagus.com :  makanan –dan-
minuman,  JUAL TEH DAUN SIRSAK, TEH CELUP 
BERKUALITAS SUPER    

pemasang iklan : Hendryyo . 



 

Dia, menjual Teh celup Daun Sirsak Rp. 25.000 / pak -  isi 25 
sachet. 

 

Selain itu, Dia menerima pesanan daun sirsak kering 1 ton/bulan. 

Untuk pengiriman seluruh wilayah Indonesia. 

Apakah, Anda bisa seperti Hendryyo? 

 

 

SELAMAT BERBISNIS – SEMOGA SUKSES ! 
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