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Focus COFFEE inspirasi baru dengan citarasa unik. 
Sebuah perpaduan aftertaste yang smart, dinamis 
dan menyegarkan. Focus Kopi dari bubuk kopi 
organik dengan sentuhan teknologi injeksi probiotik 
menjadi sumber NUTRISI baru bagi setiap orang. 

FOCUS COFFEE hadirkan rasa yang tertinggal di 
mulut Anda (aftertaste) dengan tekstur yang lembut. 
Segalanya tentang kopi yang terbaharukan dengan 
sentuhan teknologi, menginspirasi kehidupan 
semuanya ada dalam FOCUS Coffee.

FOCUS COFFEE mengisi hari-hari Anda untuk 
bergaya hidup sehat. FOCUS KOPI teman setia ngopi 
yang halalan toyyiban. Ketika Anda menyeruput 
FOCUS COFFEE terbersit pikiran dan perasaan inilah 
sesungguhnya kopi yang menghadirkan dimensi 
baru tentang minum kopi. Karena Focus Coffee 
bermanfaat untuk kesehatan. 
FOCUS COFFEE bukan sekadar hadirkan rasa nikmat 
namun selebihnya biarkan hati yang berbicara. 

FOCUS COFFEE, 
KOPI ORGANIK PROBIOTIK

FOCUS COFFEE, Kopi organik berteknologi probiotik 
yang mengandung khasiat dan manfaat kesehatan. 
Kopi bagi pemula yang sangat ingin menikmati 
secangkir kopi, namun takut ada gangguan 
kesehatan pencernaan, maag, dan lambung. 

FOCUS COFFEE kombinasi teknologi dan inovasi 
untuk sebuah perubahan kebiasaan ngopi tanpa 
takut atau cemas.
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Membantu memelihara kesehatan

Membantu meringankan gangguan
sistem pencernaan

Membantu mengurai zat sintetis berbahaya

Membantu memperlancar sirkulasi darah

Membantu mensikluskan bakteri jahat

Membantu menetralkan gula pereduksi 

Membantu meningkatkan serapan nutrisi

Sehat Itu Tidak Perlu Mengubah Rasa
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Info lebih lanjut, hubungi :



KENAPA HARUS
FOCUS COFFEE?
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Menggunakan biji kopi dari pohon kopi
non pestisida

Bebas timbal

Rendah kafein (Caffeine)

Diperkaya probiotik siklus

Tanpa bahan bahan aditif sintetis seperti 
pengawet, pewarna, pengembang dll.

Konsorsium mikroba probiotik yang 
terdapat didalam FOCUS COFFEE adalah 
microba yang sudah teruji daya tahannya 
terhadap suhu, garam tinggi, asam, basa, 
maupun tekanan tinggi yang terjadi dalam 
berbagai kondisi.

Jumlah strain bakteri probiotik yang ada 
didalamnya kompleks.

Merupakan bakteri probiotik siklus, sehingga
sudah menjadi rantai jaringan antara 
yang aerob dengan yang anaerob.

Probiotik yang ada di dalam FOCUS 
COFFEE merupakan mikroba yang
dikumpulkan dari berbagai belahan dunia 
yang sudah disatukan dalam sebuah 
formula pas memberikan sensasi nikmat 
pada taste kopi dan aftertaste-nya.

Sehat itu 

tidak perlu

mengubah rasa.
“ ”

SARAN PENYAJIAN

Masukan bubuk kopi ke dalam cangkir 
kosong

Tuangkan air panas kedalam cangkir

Aduk menggunakan sendok sampai 
merata

Kopi Focus siap untuk dinikmati
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