








• Pilihlah sereal gandum, roti  gandum, 

nasi merah dan pasta daripada nasi 

putih,  makanan lainnya yang sudah 

diproses.

• Makan buah utuh daripada minum jus 

buah.

• Konsumsi buah-buahan  dan sayuran 

sebagai cemilan daripada kue kering 

atau keripik.

Lakukan peningkatan asupan serat 

Anda secara bertahap.  Pastikan 

juga mengkonsumsi  cukup  air untuk 

membantu  serat melewati  sistem 

pencernaan. Pastikan juga untuk 

meminum cukup  air untuk membantu

serat melewati sistem pencernaan.

Suplemen serat dapat dikonsumsi

untuk  meningkatkan asupan serat.

Ketika membeli  suplemen kesehatan,

lihatlah sumber serat sebelum Anda

membelinya. Menurut  National Institutes

of Health, Maryland, USA, jenis serat

berikut  telah ditetapkan  atau terbukti

memiliki banyak manfaat kesehatan

seperti:  Guar Gum, glukomanan,

psyllium, pektin,  CM3, selulosa, dan

serat gandum. Suplemen serat bubuk

adalah serat larut yang dapat  berfungsi

sebagai pencahar dengan membentuk

gel besar yang bergerak sepanjang usus

untuk  membersihkan isi usus.

Anda mungkin telah mendengar bahwa serat sangat baik untuk pencernaan. 

Serat dapat  ditemukan  dalam makanan nabati seperti  sereal, buah-buahan, 

sayuran, biji-bijian  dan kacang-kacangan.



*Harga ritel yang disarankan

Membantu memelihara kesehatan 
pencernaan 

Bila perlu, 1x sehari 1 sachet, 
diminum 5 -10 menit sebelum 
makan. Larutkan dan kocok 
dalam 250-300 ml air atau jus 
dan langsung diminum.

26147 | Rp 1,186,000*

60 sachet per kotak

POM SI. 054 221 091

1. Penderita diabetes dianjurkan 
meminta nasehat dokter 
sebelum mengkonsumsi 
produk ini. Memakai 
produk ini dengan tidak 
menggunakan cukup air bisa 
mengakibatkan tersedak.

 2.

 

Produk ini mengandung 
fenilalanin, tidak boleh 
digunakan pada penderita 

phenylketonuria, anak-anak 

dan wanita hamil.

1245 mg

670 mg

654 mg

607 mg

425 mg

350 mg

348 mg

92,348 mg

40 mg

14,4 mg

20 mg

21,480 mg

12,5 mg

6 mg

220 mcg

30 mcg

2,160 mg

2,16 mg

1,5 mg

100 mcg

2 mg

Guar Gum

Phytosterols 

Gum Arabic

Locust Bean Gum

Citrus Pectin

Oat Fiber

Calc ium Carbonate (Calcium 120 mg)

Maltodextrin 

Ascorbic Acid/Vitamin C

D-alpha tocopheryl acetate  (vitamin E 7 IU) 

Niacinamide

Zinc Gluconate (Zinc 2,33 mg)

Chrysanthemum Morifolium

Policosanol 

Folic Acid

Biotin

Pyridoxine HCL (Vitamin B6 1,7 mg)

Thiamine HCL (Vitamin B1 1,5 mg)

Riboflavin/Vitamin B2

Cromium

Vitamin B12

BACA ATURAN PAKAI



Membantu memelihara kesehatan tubuh

*Harga ritel yang disarankan

% AKG berdasarkan diet 2150 kkal

Fructo-oligosaccharide 
Noni extract powder  
Sea Buckthorn extract powder 
Papaya Fruit extract powder 
Zinc gluconate   
Mulberry extract powder  
Aloe extract powder  

6,675 mg
1,449 mg
30 mg
19, 5 mg
16, 5 mg
15 mg
1,5 mg

18,5%

Satu sachet satu kali sehari. 
Tambahkan satu sachet ke 
dalam 240 ml air, lalu aduk 
dan diminum.

Tiap sachet mengandung : % AKG

- Hati-hati penggunaan bersama 
dengan obat kencing manis.
- Tidak dianjurkan pada wanita 
hamil, menyusui & anak-anak 
dibawah usia 10 tahun.

29972 | Rp 686,000*

30 sachet @ 15 gram

POM SI. 174 208 401

BACA ATURAN PAKAI



• Menambahkan sayuran dalam menu 

harian anda

• Memilih gandum,  sereal sereal, 

dan makanan berserat lainnya 

dibandingkan  roti,  nasi putih  atau 

makanan rendah serat. Menambah 

serat secara bertahap dan 

mempertimbangkan  suplemen serat

• Meminum banyak air

• Mengonsumsi  biji  -  bijian/kacang-

kacangan. Gantikan daging dengan 

kacang-kacangan  setidaknya satu 

atau dua kali seminggu

• Melakukan aktifitas  fisik yang cukup

mengabaikan dorongan  untuk  buang 

air besar, maka dorongan  tersebut  akan 

hilang secara bertahap. Semakin lama 

Anda menundanya, semakin kering dan 

keras tinja Anda sehingga menjadikan 

Anda terkena konstipasi.

4. Tidak minum cukup air (dehidrasi)

Para ahli mengatakan bahwa jika 

Anda jadi terkena sembelit,  minum 

lebih banyak cairan mungkin tidak 

meringankannya. Namun, jika Anda 

secara teratur minum banyak air, Anda 

cenderung terhindar dari sembelit. 

Jika Anda cenderung mengalami 

masalah sembelit,  Anda harus 

mempertimbangkan  secara serius untuk 

meningkatkan konsumsi  air. Banyak 

mengonsumsi  minuman bersoda dan 

minuman yang mengandung kafein 

dapat  menyebabkan dehidrasi  dan 

memperburuk  masalah sembelit 

Anda. Alkohol juga menjadikan tubuh 

dehidrasi dan harus dihindari  jika Anda 

menderita sembelit,  atau sangat rentan 

terhadap sembelit.

Sembelit adalah suatu kondisi  dari sistem pencernaan dimana feses 

sangat sulit  untuk  dikeluarkan. Dalam kebanyakan kasus, ini terjadi 

karena usus menyerap terlalu banyak air dari makanan yang ada di 

usus besar.

1. Kurangnya serat dalam diet

Pada umumnya, orang-orang  yang 

dietnya mengandung jumlah serat 

yang baik secara signifikan lebih kecil 

kemungkinannya untuk  menderita 

sembelit.  Makanan yang rendah serat 

biasanya merupakan makanan yang 

tinggi  lemak, seperti  keju, daging dan 

telur. Jika Anda mengkonsumsinya, 

pastikan Anda juga makan cukup  buah-

buahan, sayuran, dan biji-bijian.

2. Kurangnya aktifitas fisik

Sembelit  dapat  terjadi  jika seseorang 

tidak  aktif  secara fisik. Hal ini 

umumnya terjadi pada orang tua. Jika 

seseorang berbaring di  tempat  tidur 

untuk waktu  yang lama, (beberapa hari 

atau minggu) resiko memiliki  sembelit 

meningkat  secara signifikan. Aktifitas 

fisik membuat  metabolisme  tubuh 

tinggi,  sehingga menjadikan banyak 

hal di dalam tubuh  kita terjadi  lebih 

cepat.  Orang tua cenderung memiliki 

kehidupan yang lebih menetap dan 

aktifitas  fisik yang kurang, dibandingkan  

dengan yang lebih muda, oleh karena 

itu berisiko tinggi  menderita sembelit. 

Secara fisik orang yang aktif  jauh lebih 

kecil kemungkinannya untuk  menderita 

sembelit.

3. Tidak langsung pergi ke toilet 

ketika anda merasakan dorongan 

untuk buang air besar

Ada banyak alasan untuk ini. Mungkin 

kita tidak  berada di rumah dan lebih 

memilih untuk  menunggu. Sungguh 

mengejutkan berapa banyak orang 

yang tidak  pernah buang air besar di 

toilet  tempat  kerja atau toilet  sekolah. 

Lainnya, mungkin terlalu sibuk  untuk 

pergi  ke toilet.  Namun, jika Anda 



*Harga ritel yang disarankan

1. Membantu memelihara 
kesehatan fungsi pencernaan

2. Membantu melancarkan buang 
air besar

29036 | Rp 274,000*

30 kantong teh per kotak 

POM TI. 054 217 571

Cassia angustifolia folium   800 mg
Rhamnus cathartica cortex   300 mg
Mentha x piperita folium   300 mg
Arctostaphylos folium   100 mg
Citrus sinensis folium   100 mg
Rosa Rogusa   80 mg
Althaea officinalis radix   70 mg
Lonicera japonica folium   15 mg
Matricaria recutita flos   15 mg

Celupkan satu kantung teh ke 
dalam segelas air selama 2-5 
menit, diminum setelah makan 
malam dalam keadaan dingin 
atau panas. 

1. Konsultasikan dengan dokter jika 
digunakan bersama obat lain.

2. Tidak boleh digunakan pada 
penderita gangguan pencernaan 
seperti nyeri perut, mual & 
muntah.

3. Hindari penggunaan pada anak-
anak di bawah 12 tahun, wanita 
hamil atau menyusui.

4. Dapat menyebabkan urin berubah 
warna menjadi kuning atau merah.

5. Hubungi dokter jika kesulitan 
buang air besar tidak teratasi.

Kram & sakit perut, feses menjadi 
sangat cair.

Pada pasien dengan

1. Gangguan ginjal & jantung.

2. Obstruksi usus, radang usus, usus 

buntu, nyeri perut yang tidak diketahui 

penyebabnya.

3. Kondisi dehidrasi dan gangguan 

elektrolit.

BACA ATURAN PAKAI



1. Membantu mengatasi masalah 

berat badan

Karena sifatnya yang padat  dan 

kental, Psyllium Husk dapat 

membantu  mereka yang mempunyai 

masalah menurunkan berat badan.

Mengonsumsi  Psyllium Husk 30 menit

sebelum makan dengan segelas

penuh air memberikan sensasi Anda

seolah -  olah sudah kenyang karena

Psyllium bergerak dalam usus dan

mengembang memenuhi usus.

2. Sumber serat alami yang baik

Diet rendah karbohidrat  dan protein 

tinggi  sering kali menghilangkan 

sereal, biji-bijian  dan buah-buahan, 

yang berarti  bahwa jumlah serat yang 

Anda konsumsi  berkurang. Gaya 

hidup  yang sibuk juga dapat  menjadi

penyebab utama tidak  mendapatkan

cukup  serat dalam diet  Anda. Psyllium

Husk merupakan sumber serat yang

sangat baik karena tiap sendok

makan mengandung sekitar 4 gram

serat. Mengonsumsi  Psyllium Husk

secara rutin membantu  memelihara

kesehatan pencernaan Anda.

3. Meningkatkan pergerakan alami 

sistem usus

Fungsi usus yang optimal  sangat

penting  untuk menghindari masalah

seperti sembelit  (dan selanjutnya

hemoroid/wasir),  dan dapat  memiliki

dampak besar pada bagaimana kita

menjalani hari kita! Psyllium Husk

membantu  Anda mendapatkan  cukup

serat sehingga kesehatan sistem

pencernaan Anda tetap  terjaga secara

alami dan teratur tanpa menyebabkan

perut  kembung. 

Psyllium Husk

Psyllium Husk Powder  adalah serat yang berasal dari biji  tanaman yang 

telah lama digunakan sebagai pencahar. Psyllium bekerja dengan cara 

membasahi usus sehingga mempermudah  gerakan usus dalam mencerna 

makanan tanpa menyebabkan perut  menjadi kembung.



*Harga ritel yang disarankan

Membantu memelihara kesehatan 
pencernaan

29048 | Rp 574,000*

44 penyajian (454 gr)

POM SI. 154 206 441

Bila perlu, tambahkan 1 sendok 
takar Lifiber ke dalam 250-300 ml 
air, jus, atau minuman yang anda 
pilih. Aduk dan minum segera. 
Dikonsumsi 1x sehari.

Psyllium husk powder (Plantago psyllium)  4.2500 g

Fructo oligosaccharide   0.5000 g

Citrus pectin complex (Citrus grandis)  0.2500 g

Guar gum powder (Cyanopsis tetragonoloba) 0.0980 g

Hibiscus flower powder (Hibiscus rosa sinensis) 0.1500 g

Alfalfa herb (Medicago sativa)  0.0052 g

Black walnut hulls (Juglans nigra)  0.0052 g

Buchu leaf (Barosma betulina)  0.0052 g

Burdock root (Arctium lappa)  0.0052 g

Cape aloe herb powder (Aloe barbadensis)  0.0052 g

Cayenne fruit (Capsicum frutescens)  0.0052 g

Chickweed leaf (Stellaria media)  0.0052 g

Cinnamon bark (Cinnamomum cassia blume) 0.0052 g

Clove seed (Syzygium aromaticum)  0.0052 g

Cornsilk fruit (Zea mays)   0.0052 g

Dandelion root (Taraxacum officinale)  0.0052 g

Echinacea root (Echinacea angustifolia)  0.0052 g

Fenugreek seed (Trigonella foemum fracum) 0.0052 g

Garlic bulb (Alium sativum)   0.0052 g

Ginger root (Zingiber officinale)  0.0052 g

Marshamallow root (Althaea officinalis)  0.0052 g

Papaya fruit (Carica papaya)  0.0052 g

Peppermint leaf (Mentha piperita)  0.0052 g

Pumpkin seed (Cucurbita pepo)  0.0052 g

Red raspberry leaf (Rubus idaeus)  0.0052 g

Rhubarb root (Rheum palmatum)  0.0052 g

Slippery elm bark (Ulmus rubra muhl)  0.0052 g

Yucca root (Yucca filamentosa)  0.0052 g

Licorice root powder (Glycyrrhiza glabra)  0.0300 g

Stevia ext powder (Stevia rebaudiana)  0.0210 g

Zat tambahan : Fructose, Maltodextrin, Orange flavor, Banana f lavor.

1. Penggunaan harus disertai minum air putih 
minimum 8 gelas perhari dan diet rendah lemak.

2. Tidak boleh digunakan tanpa air dan dalam bentuk 
serbuk.

3. Jika digunakan bersama obat lain, dianjurkan 
diberikan dengan selang waktu 2-3 jam antara 
pemberian oral obat lain dengan produk ini karena 
dapat mempengaruhi absorbsi obat la in dan 
konsultasikan dengan dokter.

4. Pasien dengan gangguan enzim pankreas tidak 
dianjurkan menggunakan produk ini karena dapat 
menghambat kerja enzim lipase.

5. Hentikan pemakaian jika terjadi reaksi alergi.

6. Hati-hati penggunaan bersama dengan obat 
kencing manis.

7. Tidak dianjurkan digunakan lebih dari 8 minggu.

8. Hindari penggunaan 2 minggu sebelum operasi 
karena meningkatkan risiko pendarahan.

9. Hindari penggunaan pada wanita hamil & menyusui 
dan anak-anak dibawah 10 tahun.

10. Hindari penggunaan bersama obat-obat pengencer 
darah seperti warfain, heparin, dan aspirin.

Tidak boleh digunakan oleh 
penderita multiple sklerosis, 
penyakit kolagen, leukosis, 
tuberkulosis, AIDS, penyakit 
autoimun dan penderita tukak 
lambung.

BACA ATURAN PAKAI



Parasit  adalah organisme yang berkembang di  dalam tubuh  makhluk hidup  lain dan

hidup  dengan menyerap nutrisi dari tubuh  yang didiaminya.  Anda dapat  menemukan

parasit di  udara, makanan, tumbuhan,  hewan, tanah dan air -  termasuk tubuh  kita.

Sistem kekebalan tubuh  melindungi  kita dari parasit, namun ada beberapa jenis

parasit yang terus-menerus bermutasi  sehingga melewati sistem pertahanan.

Parasit terdapat  dalam berbagai bentuk  dan ukuran serta terbagi  dalam beberapa 

kategori  seperti bakteri,  virus, jamur, protozoa  dan cacing.  Bakteri, protozoa  dan 

cacing  biasanya tinggal di saluran pencernaan manusia dan sering menimbulkan 

radang usus serta menghancurkan lapisan dalam dari usus.

Sistem kekebalan tubuh  akan mengambil  tindakan untuk merespon terjadinya infeksi.

Sel darah putih,  antibodi  dan mekanisme lainnya akan bekerja untuk membersihkan

tubuh  Anda dari penyebab infeksi. Cara terbaik untuk tetap  sehat adalah mencegah

terjadinya infeksi melalui langkah-langkah sederhana, seperti  :

1. Cuci tangan

Mencuci  tangan adalah salah satu 

cara termudah  dan paling efektif 

untuk  melindungi  diri dari parasit 

dan sebagian besar infeksi. Cuci 

tangan Anda secara menyeluruh 

sebelum menyiapkan atau makan

 

makanan, setelah batuk  atau 

bersin, setelah mengganti  popok,  

dan setelah menggunakan toilet.  

Ketika sabun dan air tidak  tersedia, 

gunakan gel sanitasi.

2. Vaksin

Vaksinasi adalah metode  pertahanan 

terbaik  untuk penyakit  tertentu. 

Daftar penyakit  yang dapat  dicegah 

dengan vaksin terus bertambah 

hingga saat ini. Banyak vaksin yang

diberikan pada anak-anak, tetapi

orang dewasa masih harus secara rutin

divaksinasi untuk  mencegah beberapa

penyakit, seperti tetanus dan ��������.

3. Obat-obatan atau suplemen

Beberapa obat-obatan  menawarkan

perlindungan jangka pendek dari parasit

tertentu.  Sebagai contohnya, obat

cacing.

Orang yang terinfeksi parasit kadang-

kadang tidak  menunjukkan gejala apa -

apa, namun kebanyakan orang mengalami

gejala seperti mencret,  penurunan berat

badan, nyeri perut,  sembelit,  mual dan

muntah. Jika hal tersebut  terjadi,  segeralah

mencari perawatan medis untuk mendapat

pertolongan  lebih lanjut. 



*Harga ritel yang disarankan

Membantu memelihara kesehatan tubuh

31076 | Rp 386,000*

120 kapsul

POM TI. 104 341 781

Tiap kapsul mengandung ekstrak:

Junglans Nigra Hulls (Black Walnut Hulls)  91.8 mg

Cucurbita Pepo Semen (Pumpkin Seed)  91.8 mg

Poligonum Multif lorum Folium (Knotweed Leaf )   91.8 mg

Syzygium Aromaticum FLos (Cloves Flower Bud)  51.0 mg

Alium Sativum Bulbus (Garlic Bulb)   51.0 mg

Salvia Officinalis Fol ium (Sage Leaf )  30.6 mg

Gentiana Lutea Radix (Gentian Root)  20.3 mg

Hyssopus Officinalis Folium (Hyssop Leaf )  15.3 mg

Trigonella Foenum Graecum Semen (Foenugreek Seed) 15.3 mg

Matricaria Recutita Flos (Chamomile Flower)  15.3 mg

Piperis Nigri Fructus (Black Pepper Fruit)  10.2 mg

Methae Piperita Folium (Peppermint Leaf )  10.2 mg

Thymus Vulgaris Folium (Thyme Leaf ) 10.2 mg

Foeniculum Vulgare Semen (Fennel Seed)  10.2 mg

Sodium Copper Chlorophyllin   2.694 mg

2 kapsul sehari selama 10 
hari.

BACA ATURAN PAKAI



Sistem pencernaan terdiri  dari saluran gastrointestinal  (saluran pencernaan),

pankreas dan kantong  empedu.  Saluran pencernaan adalah serangkaian organ

berongga yang bergabung  dalam tabung  panjang dari mulut  ke anus. Organ berongga

yang membentuk  saluran pencernaan adalah mulut,  kerongkongan,  lambung,

kecil,  usus besar -  yang meliputi  rektum dan anus. Hati, pankreas, dan kantong

empedu adalah organ padat  dari sistem pencernaan. 

Sistem pencernaan sangat 

penting untuk memecah 

makanan menjadi nutrisi, yang 

digunakan tubuh sebagai 

energi, pertumbuhan, dan 

perbaikan sel.

Makanan dan minuman harus 

diubah menjadi molekul 

yang lebih kecil  dari nutrisi 

sebelum darah menyerap dan 

membawanya ke sel-sel di 

seluruh tubuh.  Tubuh memecah 

nutrisi dari makanan dan 

minuman menjadi karbohidrat,  

protein,  lemak, vitamin,  dan 

mineral.

Menurut National Institute of 

Health, USA, banyak gejala 

yang dapat menjadi sinyal 

masalah saluran pencernaan 

Anda, diantaranya sakit perut, 

ambeien, kembung,  sembelit, 

diare, mual, muntah, dan 

kesulitan menelan.

Kesehatan sistem pencernaan 

Anda dipengaruhi secara 

langsung oleh makanan dan 

gaya hidup.

Dengan mengambil  langkah-

langkah untuk menjaga

kesehatan pencernaan Anda,

sistem pencernaan Anda

akan berfungsi  lebih efisien

dan kesehatan Anda akan

meningkat  secara keseluruhan.

Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda, National Institute  of Health,

menyarankan Anda untuk makan lebih banyak serat, berolahraga secara teratur,

terhidrasi, makan sesuai jadwal, menghindari  alkohol dan rokok,  dan penting

membatasi  makanan yang tinggi  lemak.



*Harga ritel yang disarankan

Articum lappa radix 1,008 g

Rumex acetorella herba 0,672 g

Ulmus rubra cortex 0,168 g

Cnicus benedictus herba 0,084 g

Rhei radix   0,042 g

Trifolium protense flos 0,042 g

Nasturtium officinale herba 0,042 g

Fucus vesiculosus herba 0,042 g

1. Membantu memelihara kesehatan fungsi pencernaan

2. Membantu memelihara kesehatan

31078 | Rp 286,000*

30 kantong teh per kotak

POM TI. 054 217 431

1 kantong teh, diminum 2 
kali sehari. 

BACA ATURAN PAKAI



Kata "Alfalfa"  berasal dari  bahasa Arab, 'al-fac-facah',  yang berarti "bapak  dari 

semua makanan."  Sistem akar yang menyebar memungkinkan tanaman Alfalfa untuk 

menyerap berbagai nutrisi  dari tanah. Daun Alfalfa mengandung Vitamin penting 

seperti  Vitamin B, A, D, E dan K. Tanaman Alfalfa merupakan sumber zat besi, niasin, 

biotin,  asam folat,  kalsium, magnesium, fosfor  dan kalium. Alfalfa sangat kaya akan 

klorofil,  protein  dan asam amino.

SEJARAH ALFALFA
Pengobatan tradisional  Cina telah menggunakan daun Alfalfa untuk merangsang nafsu 

makan dan mengurangi bisul. Pengobatan Ayurveda India menggunakan Alfalfa untuk 

meringankan arthritis  dan bisul. Kolonial Amerika menggunakan tanaman ini untuk 

melawan penyakit  kudis,  arthritis  dan masalah buang air kecil.

Menurut  National Institute  of Health, USA, tanaman Alfalfa (Chlorophyll) memiliki 

sifat penyembuhan yang bermanfaat untuk  mengatasi bau mulut,  sakit  persendian, 

memperbaiki  kondisi  kulit,  dan bahkan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. 

Bila dikonsumsi  secara rutin, Alfalfa (Chlorophyll) dapat  bertindak  sebagai alternatif 

untuk obat  pereda sakit kepala atau migrain karena kandungan kalsium dan magnesium 

yang tinggi.  Mengonsumsi  Alfalfa (Chlorophyll) secara rutin memberikan manfaat yang 

positif  bagi sistem kesehatan Anda. 



*Harga ritel yang disarankan

Tiap sendok takar mengandung :

Sodium Copper Chlorophyllin 100 mg, 
Maltodextrin.

Membantu memelihara kesehatan tubuh

25993 | Rp 261,000*

45 penyajian (92 gr)

POM SI. 064 221 921

Bila perlu, larutkan 1/2 
sendok takar dalam segelas 
air, 1 kali sehari setelah 
makan.

BACA ATURAN PAKAI
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Vitamin C adalah Vitamin yang larut dalam air dan tidak  dapat  disimpan

tubuh.  Vitamin C dibutuhkan  oleh tubuh  untuk membentuk  kolagen yang

merupakan protein  penting  dalam pembentukan  jaringan kulit,  tulang rawan,

tendon,  ligamen dan darah. Vitamin C juga diperlukan untuk  penyembuhan

dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. 

Vitamin C kaya akan antioksidan  yang 

bekerja memblokir  beberapa kerusakan 

yang disebabkan  oleh radikal bebas atau 

zat yang merusak DNA. Terbentuknya 

radikal bebas dari waktu  ke waktu  dapat 

menyebabkan proses penuaan dan 

mengganggu kondisi  kesehatan seperti 

kanker, penyakit  jantung, athritis,  dan 

lain lain.

Tanda-tanda kekurangan Vitamin antara 

lain menurunnya daya tahan tubuh, 

sariawan,  rambut  kering dan bercabang, 

gingivitis  (radang gusi), kulit  kasar dan 

bersisik, mudah memar dan mimisan.

Vitamin C sering kali diasosiasikan 

dengan buah jeruk. Ini sepenuhnya 

benar karena hampir semua buah 

yang termasuk dalam kategori  citrus 

merupakan sumber yang sangat

dari Vitamin C. Sumber Vitamin

lain adalah buah pepaya,

nanas, kiwi,  melon, dan

Selain buah -  buahan diatas,

juga dapat  memperoleh Vitamin

sayuran seperti paprika,  brokoli,

kembang kol,  dan sebagainya.

Untuk  orang dewasa, dosis

yang dianjurkan adalah 90

(mg) per hari, dan batas

adalah 1.000 mg per hari.

dikombinasikan  dengan

sebagai bantuan untuk 

penyerapan Vitamin C ke dalam

dan meningkatkan  sirkulasi

antioksidan,  dan untuk  mengobati

atau kondisi  peradangan lainnya.

 baik
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Spirulina adalah mikroalga yang telah dikonsumsi  selama berabad-abad

nilai gizi yang tinggi  dan manfaat kesehatan yang dikandungnya.  Akhir-akhir

masyarakat dengan gaya hidup  populer  menjadikan Spirulina sebagai "superfood

yang ampuh"  dan sebuah "keajaiban dari laut".

Pada tahun 1974, Spirulina dinyatakan

sebagai salah satu makanan terbaik

untuk  masa depan. Deklarasi ini

dinyatakan di  World Food Conference

dan pada waktu  itu,  Spirulina dinyatakan

sebagai makanan khusus yang dianggap

dapat  membantu  memerangi masalah

gizi buruk/malnutrisi  di  daerah tertentu

di dunia. Popularitas Spirulina meroket

setelah menjadi makanan utama dalam

diet  NASA yang akan digunakan untuk

astronot  di luar angkasa. Spirulina

diberikan dalam bentuk  yang sesuai

untuk para awak luar angkasa tapi masih

mencukupi  kebutuhan nutrisi mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirulina mengandung kalsium, niasin, 

kalium, magnesium, Vitamin B dan zat 

besi dalam jumlah besar. Spirulina juga 

memiliki  asam amino esensial (senyawa 

yang membangun kumpulan  protein). 

Bahkan, sekitar 60 sampai 70 persen 

dari berat kering Spirulina mengandung 

protein.  Selain mengandung Vitamin, 

mineral dan protein,  Spirulina juga 

mengandung antioksidan  yang luar biasa 

/  polipeptida  yang disebut  phycocyanin.  

Phycocyanin merupakan pigmen warna 

biru pada Spirulina yang memiliki 

kekuatan untuk  melawan radikal bebas 

atau racun yang masuk ke tubuh  Anda.



*Harga ritel yang disarankan

Membantu memelihara kesehatan tubuh

29024 | Rp 274,000*

60 tablet kunyah

POM : 044  531 331

Tiap tablet mengandung:

Arthrospira platensis (spirulina) 746,05 mg
Bila perlu, 3 kali sehari, 1 tablet 
kunyah dengan segelas air. 

BACA ATURAN PAKAI



Kementrian Kesehatan Indonesia menekankan pentingnya untuk  mengonsumsi 

sayuran dan buah -  buahan setiap hari. Hal ini dapat  dilihat  pada Pedoman Gizi 

Seimbang yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada bulan Mei 2015, dimana 

sayur dan buah -  buahan menduduki  peringkat  no 2 yang penting  untuk dikonsumsi

setelah karbohidrat  (peringkat no 1).

Tidak ada satu jenis sayur atau buah 

yang dapat  menyediakan semua nutrisi 

yang Anda butuhkan  sehingga semakin 

beragam jenis sayur atau buah yang 

Anda makan, akan semakin baik. 

Sayuran dan buah -  buahan merupakan 

bagian penting  dari makan sehat dimana 

keduanya rendah lemak dan rendah 

kalori. Sayuran dan buah -  buahan 

menyediakan serat alami dan nutrisi 

antara lain potasium,  kalium, folat 

(asam folat) dan Vitamin A, E dan C. 

Serat makanan dari sayuran membantu 

mengurangi kadar kolesterol  darah 

dan dapat  menurunkan risiko penyakit 

jantung. Folat (asam folat) membantu 

tubuh  membentuk  sel darah merah. 

Kalium dapat  membantu  untuk  menjaga 

tekanan darah tetap  sehat. 

Per harinya, orang dewasa membutuhkan 

2000 kalori, yang setara dengan 

mengonsumsi 2 piring buah -  buahan 

dan 2 1/2 piring sayur -  sayuran untuk 

memenuhi kebutuhan kalori tersebut. 

Standar 2000 kalori adalah rata-rata 

yang sesuai dengan kebutuhan orang 

dewasa, namun hal tersebut  tidak 

berlaku untuk semua orang karena 

kebutuhan nutrisi  setiap orang berbeda 

tergantung  dari usia  dan  gaya  hidup.



*Harga ritel yang disarankan

17754 | Rp 561,000*

60 kapsul (buah)

POM SI. 124 303 541

60 kapsul (sayur)

POM SI. 124 303 551

Bila perlu, 2 kapsul DP24 
Fruit ketika makan pagi 
dengan segelas air. 

 Membantu memelihara kesehatan tubuh

DAILY PRODUCE 24, FRUIT

Tiap kapsul mengandung :

Plum Juice Powder  90.0 mg

Cranberry Juice Powder  67.5 mg

Blueberry Juice Powder  67.5 mg

Strawberry Juice Powder 67.5 mg

Blackberry Juice Powder 45.0 mg

Bilberry Juice Powder  31.5 mg

Cherry Juice Powder  22.5 mg

Apricot Juice Powder  22.5 mg

Papaya Juice Powder  22.5 mg

Orange Juice Powder  4.5 mg

Grape Juice Powder  4.5 mg

Pineapple Juice Powder 4.5 mg 

DAILY PRODUCE 24, VEGETABLE

Tiap kapsul mengandung :

Parsley Juice Powder  67.5 mg

Kale Juice Powder  67.5 mg

Spinach Juice Powder  67.5 mg

Wheat Grass Juice Powder 67.5 mg

Brussels Sprout Juice Powder 45.0 mg

Asparagus Juice Powder 45.0 mg

Brocolli Ju ice Powder  31.5 mg

Caulif lower Juice Powder 22.5 mg

Beet Juice Powder  22.5 mg

Carrot Juice Powder  4.5 mg

Cabbage Juice Powder  4.5 mg

Garlic Juice Powder  4.5 mg 

Bila perlu, 2 kapsul DP24 
Vegetable ketika makan 
petang dengan segelas air. 

BACA ATURAN PAKAI



Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh  yang terdiri  dari banyak struktur  

biologis  dan merupakan upaya organisme dalam melindungi  tubuh  dari penyakit. 

Peran sistem kekebalan tubuh  adalah melindungi  tubuh  dari penyakit  atau benda 

asing yang memiliki potensi  merusak tubuh.  Ketika sistem imun berfungsi dengan 

baik, tubuh  dapat  mengidentifikasi  berbagai ancaman seperti virus, bakteri,  parasit, 

dan dapat  membedakan  mereka dari jaringan tubuh  yang sehat.

Sistem kekebalan tubuh  akan berfungsi 

lebih baik ketika terlindung  dari polusi 

lingkungan dan didukung  dengan gaya 

hidup  sehat seperti  :

1. Tidak merokok

2. Makan buah-buahan, sayuran, 

biji-bijian dan makanan yang 

rendah lemak jenuh

3. Berolahraga secara teratur dan 

menjaga berat badan yang ideal

4. Mengontrol tekanan darah

5. Tidur dengan jumlah waktu yang 

cukup

6. Mengambil langkah-langkah 

untuk menghindari infeksi, 

seperti sering mencuci tangan 

dan mengonsumsi suplemen 

kesehatan

7. Melakukan pengecekan tes 

kesehatan secara teratur

Jika Anda memiliki sistem kekebalan 

tubuh  yang rendah atau sedang mencari 

cara untuh meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh  Anda, Anda dapat 

mempertimbangkan  mengonsumsi 

kolostrum.  Kolostrum  adalah cairan susu 

yang berasal dari payudara manusia, 

sapi, dan mamalia lainnya beberapa hari 

pertama setelah melahirkan, sebelum 

susu benar -  benar muncul.  Kolostrum 

mengandung protein,  karbohidrat,  

lemak, Vitamin, mineral, dan antibodi  

yang melawan penyebab penyakit  seperti 

bakteri  dan virus. Tingkat antibodi  

dalam kolostrum  bisa 100 kali lebih 

tinggi  dari tingkat  antibodi  pada susu 

sapi biasa. Menurut  Food and Nutrition 

Journal, 2013, kolostrum  sapi juga 

digunakan untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh,  menyembuhkan luka, 

memperbaiki  kerusakan sistem saraf, 

meningkatkan stamina, memperlambat 

penuaan, dan sebagai agen untuk 

membunuh bakteri  dan jamur.





Zinc (Zn) adalah mineral esensial yang memiliki  peran penting untuk sejumlah 

fungsi yang berbeda dalam tubuh manusia dan membantu merangsang ��t��t�s  

sekitar 100 ����m yang berbeda.

Mengonsumsi  Zinc setiap hari sangat 

diperlukan untuk mempertahankan 

stabilitas  tubuh  karena tubuh  tidak 

menyimpan Zinc. Hanya asupan yang 

sangat kecil  dari Zinc yang Anda perlukan 

untuk  mendapatkan  kebaikan dari Zinc.

Asupan harian yang direkomendasikan 

adalah 12 mg/hari.  Kekurangan Zinc 

dapat  membuat  seseorang lebih rentan 

terhadap penyakit.  Zinc sangat penting 

untuk  sistem kekebalan tubuh  yang 

sehat, sintesis DNA, meningkatkan 

tumbuh  kembang yang sehat selama 

masa kanak-kanak, dan mempercepat  

penyembuhan luka. 

Sumber terbaik untuk  Zinc adalah 

kacang-kacangan,  daging, ikan dan 

makanan laut lainnya, sereal gandum dan 

produk  susu. Tanda-tanda kekurangan 

Zinc meliputi  :

1. Kehilangan nafsu makan

2. Anemia

3. Penyembuhan luka yang lambat

4. Indra perasa yang tidak normal

5. Pertumbuhan yang terlambat

6. Diare

7. Rambut rontok

Menurut  European Journal of 

Immunology,  tubuh  manusia 

membutuhkan  Zinc untuk mengaktifkan 

limfosit  T (sel T) yang membantu  tubuh 

dengan dua cara :

1. Mengendalikan dan mengatur 

respon imun

2. Menyerang sel yang terinfeksi

Zinc salah satu komponen  yang dapat 

meningkatkan kesehatan reproduksi 

pria dan wanita. Pada pria, Zinc dapat 

membantu  meningkatkan motilitas  dan 

kualitas sperma secara umum.

Menurut  The Centers for Disease Control 

and Prevention, USA, kekurangan 

Zinc pada wanita dapat  menyebabkan 

keguguran.

Selain Zinc, Vitamin E juga penting  untuk 

untuk kesehatan reproduksi.  Kombinasi 

Zinc dan Vitamin E sangat baik untuk 

memelihara kesehatan dan stamina.



*Harga ritel yang disarankan

29032 | Rp 249,000*

100 kapsul

POM SI. 044 315 811

Tiap kapsul mengandung : 

    %AKG 

Vitamin E    25 IU 167 %

Zinc Cas Zinc Amino Acid Chelate 10 mg 76,9% 

Zinc (sebagai Zinc Amino Acid Chelate) 51,500 mg

Praffia paniculata Root Powder 50,000 mg

Eleutherococcus senticosus Root Powder 50,000 mg

Turnera diffusa Leaf Powder 50,000 mg

Hemidesmus indicus Root Powder 50,000 mg

Cantella asiatica Leaf Powder 50,000 mg

Serenoa semulata Fruit Powder 50,000 mg

Vitamin E 29,044 mg

Glycyrrhiza glabra Root Powder 20,000 mg

Polygonum multiflorum Root Powder 15,000 mg

Zingiber officinale Root Powder 15,000 mg

Urtica dioica Leaf Powder  10,000 mg

Persen AKG berdasarkan diet 2150 kkal

Bila perlu, 3 kali sehari 1 kapsul 
diminum dengan segelas air.

Membantu memelihara stamina



Osteoarthritis, disebut  juga penyakit  sendi degeneratif,  merupakan penyakit  yang 

disebabkan  oleh rusaknya tulang rawan, yaitu jaringan ikat yang melindungi  ujung 

tulang dalam sendi. Osteoarthritis  ditandai  dengan nyeri, kerusakan sendi, dan gerak 

yang terbatas.  Penyakit ini umumnya terjadi pada perempuan yang lanjut usia dan 

paling sering menyerang anggota tubuh  tangan dan lutut.  Penderita osteoarthritis  

atau bermasalah dengan radang sendi harus menjaga makan secara benar, 

berolahraga, menurunkan berat  badan berlebih, dan mengonsumsi  obat  nyeri sendi. 

Jika memiliki nyeri sedang sampai berat,  penderita  dapat  mempertimbangkan  untuk 

menambah asupan suplemen yang mengandung glukosamin ditambah  chondroitin  

sulfat  sebagai pilihan penunjang pengobatan  yang tepat.

Glukosamin adalah gula amino yang 

diproduksi  secara alami pada tubuh 

manusia. Glukosamin juga dapat 

ditemukan  pada udang, kerang, 

atau dapat  dibuat  secara sintesis di 

laboratorium.  Glukosamin hidroklorida  

adalah salah satu dari beberapa 

bentuk  glukosamin.  Glukosamin biasa 

dikonsumsi  dalam bentuk  kapsul 

untuk  membantu  mengatasi masalah 

osteoarthritis,  rheumatoid  arthritis, 

dan nyeri sendi. Glukosamin bekerja 

dalam tubuh  sebagai pelindung  yang 

mengelilingi sendi. Pada penderita 

osteoarthritis,  pelapis ini menjadi lebih 

tipis  dan kaku. Mengonsumsi  glukosamin 

hidroklorida  sebagai suplemen dapat 

membantu  untuk memasok bahan yang 

dibutuhkan  untuk  membangun  kembali 

lapisan tersebut.

Chondroitin  adalah molekul yang 

terbentuk  secara alami dalam tubuh  atau 

dapat  diperoleh dari tulang rawan hiu 

dan sapi. Molekul  ini adalah komponen 

utama dari tulang rawan, merupakan 

jaringan yang kuat dan mengikat 

persendian. Chondroitin  membantu 

menjaga kesehatan tulang rawan dengan 

menyerap cairan (terutama air) ke 

dalam jaringan ikat  sehingga memblokir  

enzim yang memecah tulang rawan 

dan menyediakan amunisi tubuh  untuk 

menghasilkan tulang rawan yang baru.







DAILY CLEANSER

NEIGENE TREATMENT ESSENCE - Esensi yang dapat membantu kulit 
wajah menjadi lembap dan lembut.  

TREATMENT ESSENCE

NEIGENE LUXE ULTRA CREAMY CLEANSER - Produk yang diformu-
lasikan untuk kulit normal dan cenderung kering. Pembersih yang secara 
lembut dan efektif mengangkat kotoran pada wajah Anda. Menjadikan kulit 
Anda bersih dan lembap.

NEIGENE PURIFYING GEL CLEANSER - Produk yang diformulasikan untuk 
kulit normal dan cenderung berminyak. Pembersih yang bersifat lembut dan 
diformulasikan dengan campuran ekstrak-ekstrak tumbuhan untuk memban-
tu membersihkan kulit wajah Anda.

NEIGENE CONCENTRATED ILLUMINATING SERUM - Serum pencerah 
wajah yang berkualitas, membantu mengurangi tanda-tanda penuaan.

CONCENTRATED ILLUMINATING SERUM

NEIGENE HYDRO EMULSION - Produk yang diformulasikan untuk kulit 
normal dan cenderung kering. Emulsi harian yang ringan serta dapat 
memberikan kelembapan pada kulit wajah. 

NEIGENE BALANCING EMULSION - Produk yang diformulasikan untuk kulit 
normal dan cenderung berminyak. Emulsi ini mudah diserap dan memberi-
kan kelembapan pada kulit wajah.

EMULSION

NEIGENE INTENSIVE NIGHT CREAM - Produk yang diformulasikan untuk 
kulit normal dan cenderung kering. Krim malam ini mudah diserap pada kulit 
wajah untuk membantu menghaluskan dan menyamarkan tanda-tanda 
penuaan pada kulit ketika Anda tidur. 

NEIGENE ADVANCED NIGHT GEL - Produk yang diformulasikan untuk kulit 
normal dan cenderung berminyak. Formula hidro-gel yang baik untuk 
membantu menghaluskan dan menyamarkan tanda-tanda penuaan pada kulit 
wajah ketika Anda tidur. 

EVENING HYDRATION

Di Unicity, kami percaya kulit cantik berawal dari sel yang sehat. 
Neigene didesain menggunakan Teknologi Genomeceutical, teknologi 
anti penuaan terkini yang menjadikan kulit sehat dengan proses dual 
aksi. Neigene bekerja memelihara kulit pada permukaan dan mening-
katkan kondisi kulit pada tingkat sel yang paling dasar.



28109 | Rp 1,874,000*

16 Ampul (@4.5ml)

*Harga ritel yang disarankan



Total Care System Moisturizing Care

Mengandung bahan - bahan seperti 

Hyaluronic Acid dan ekstrak rumput 

laut yang membantu memulihkan 

kerusakan kulit yang diakibatkan 

oleh kekeringan, dan menyediakan 

kelembapan untuk kulit. Metode mikro 

emulsi menjadikan kulit lembut dan 

halus. 

Total Care System Anti Wrinkle Care

Produk Violet-Bio Complex yang 

didesain secara khusus untuk masalah 

keriput, yang mengandung protein 

seperti peptida dan nutrisi untuk 

memulihkan keriput yang disebabkan 

  .tiluk satisitsale ayngnarukreb helo

Kandungan Violet-Bio Complex 

meningkatkan elastisitas kulit dan 

mengurangi keriput.

Perawatan
Melembapkan

Perawatan Anti Keriput Perawatan Mencerahkan

Mata

hari
1

hari
3

hari 
2

hari
4

hari
5

hari
 6

hari 
7

hari
 8

hari 
9

hari
10

hari
11

hari
12

hari
13

hari
14

hari
15

hari
16

Gunakan pada kulit yang bersih dan sudah menggunakan toner. Pilih dan gunakan ampul 
sesuai dengan urutan hari yang ditetapkan. (merujuk pada gambar di atas). Pompa untuk 
mengeluarkan isi ampul dan gunakan secukupnya pada kulit per harinya. Pijat secara 
ringan dari arah dalam ke arah luar wajah, tepuk pelan sehingga ampul menyerap. Gunakan 
perawatan anti keriput area mata setiap pagi dan malam.

Total Care System Whitening Care

Produk yang diperkaya bahan pemutih 

yang mengandung unsur aktif dari 

buah lemon, delima, ekstrak Acai Berry 

dan Vitamin C turunan untuk kulit cerah 

dan bening. Produk ini dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi "Skin 

Fitting Membrane" yang menjadikan 

Produk ini dapat menyebar secara 

mudah dan menyerap dengan cepat 

ke dalam kulit.

Total Care System Anti Wrinkle Eye Care

Perawatan ini membantu menjadikan 

area mata menjadi mulus, kencang 

dan bercahaya dengan meningkatkan 

elastisitas dan memperbarui kerusakan 

kulit dengan bahan protein seperti 

peptida yang bekerja menyediakan 

nutrisi secara intensif pada area mata 

yang kering dan rentan.

hari
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hari
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hari
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hari 
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hari
22

hari
23

hari
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hari
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hari
26

hari
27

hari
28

hari hari



*Harga ritel yang disarankan

KEUNGGULAN DAN 
MANFAAT
• Formulasi Phyto - Collagen

• Meningkatkan kelembapan sebanyak 

60%

• Mengurangi garis-garis halus dan 

kerutan

• Kulit menjadi lebih cerah, kencang dan 

halus

• Meningkatkan elastisitas kulit

• Menampilkan kulit yang sehat dan awet 

muda

BE PHYTO COLLAGEN MASQUE

25806M | Rp 1,249,000*

10 Lembar

POM NA 22160200200

BAHAN AKTIF
1. Kolagen � melembapkan kulit Anda.

2. Sodium Hyaluronate � mempertahankan 

kelembapan pada kulit.

3. Tokoferol (Vitamin E) � antioksidan yang 

melindungi kulit dari radikal bebas.

4. Minyak Lavender � mengembalikan 

tekstur kulit dan mengurangi jerawat.

CARA PAKAI
Setelah menggunakan Be Premium Cleanser 

dan Refiner Lotion, gunakan Be Phyto Collagen 

Masque dan diamkan pada wajah Anda selama 

15 menit. Angkat masker setelah 15 menit,  dan 

pijat esensi yang tersisa pada wajah sampai 

benar-benar menyerap. Tidak perlu dibilas. 

Disarankan untuk menggunakan masker ini 

setiap 5 hari. Cocok untuk semua jenis kulit.

29



*Harga ritel yang disarankan

• Sabun batang berbahan dasar 

tumbuhan yang memanfaatkan 

pembersih yang berasal dari minyak 

kelapa (Natrium Cocoate) dan minyak 

sawit yang berasal dari sodium palmate 

untuk membersihkan kulit

• Aroma yang khas dari minyak alami dan 

memberikan sensasi menyegarkan

• Menjadikan kulit terasa bersih dan 

nyaman

• Diuji oleh Ahli Dermatologi

1. Centipeda Cunninghamii �  meregenerasi 

sel kulit dan memiliki sifat anti bakteri.

2. Tea Tree Oil � menenangkan kulit.

3. Lavender Extract � antioksidan kuat 

yang dapat melawan efek berbahaya dari 

polutan pada kulit.

4. Citrus Grandis � menyegarkan kulit dan 

asam amino yang terdapat didalamnya 

menjadikan kulit lebih kencang dan 

lembut.

5. Gliserin � melembapkan kulit.

Gosok pada kul it hingga berbusa, dan bilas 

sampai bersih. Dapat digunakan oleh anak-

anak.

19159 | Rp 124,000*

100 gram

POM NE 51160500327







WARGA NEGARA INDONESIA        WARGA NEGARA ASING

1. Nama Lengkap

2. Nomor Identitas diri (KTP/SIM/Paspor)

3. Alamat

4. Nomor HP/E-mail

5. Nomor NPWP (T idak wajib)

6. Informasi Recruiter

7. Informasi Sponsor

8. Fotokopi/Foto Identitas

9. Pembayaran biaya pendaftaran & bukti 

pembayaran*

1. Nama Lengkap

2. Nomor Kitas/Kitap

3. Alamat

4. Nomor HP/E-mail

5. Nomor NPWP (T idak wajib)

6. Informasi Recruiter

7. Informasi Sponsor

8. Fotokopi/Foto Kitas/Kitap

9. Pembayaran biaya pendaftaran & bukti 

pembayaran*

*Rp 150.000,-
Mohon dikirimkan  ke :

CUSTOMER SERVICE

PT. UNICITY INDONESIA

Gedung Perkantoran Bidakara 2, Lt. 15, #2

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73

Jakarta 12870

Indonesia

Tel : +62 21 8379 3358

Fax : +62 21 8379 3359

E-mail : indonesia@unicity.com

Jam Kerja :

Senin, Selasa, Rabu, Jumat  : 10.00 - 19:00 (WIB)

Kamis   : 10:00 - 21:00 (WIB)

Sabtu    : 10:00 - 16:00 (WIB)

Mohon kirimkan pesanan Anda melalui :

+62 21 8379 3359

UNICITYIDN

+62 815 196 192 15

+62 21 8379 3358

58FDF30A

indonesia@unicity.com

http://memberid.unicity-easynet.com/

Unicity ID

Unicity ID

Untuk mendaftarkan diri sebagai Business Associate,  mohon  hubungi Business

Associate terdekat  Anda atau isi formulir  pengajuan dengan informasi sebagai

berikut:



PRODUK    KODE  HARGA  HAL

BIOS LINE

BIOS LIFE

HAWAIIAN  NONI

CLEANSE LINE

NATURE'S TEA

LIFIBER

PARAWAY PLUS

NATIVE LEGEND TEA

CHLOROPHYLL POWDER

NOURISH LINE

BIO-C

CHLOROSPIRULINA

DAILY PRODUCE 24 (FRUIT &VEGETABLE)

TARGET LINE

IMMUNIZEN

PERFORM

GLUCOSAMINE AJF

BEAUTY LINE

26147

29972

29036

29048

31076

31078

25993

29022

29024

17754

31080

29032

29046

4

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

34

RP 1,186,000

Rp 686,000

RP 274,000

RP 574,000

RP 386,000

RP 286,000

RP 261,000

RP 236,000

RP 274,000

RP 561,000

RP 349,000

RP 249,000

RP 419,000

BE PHYTO COLLAGEN MASQUE

ABORIGINAL GOLD CLEANSING BAR

25806M

19159 

32

33

RP 1,249,000

RP 124,000

 30212

 30213

28

28

RP 2,999,000

RP 2,999,000

PHEROSENSE

37

29650 RP 3,375,000

NEIGENE OILY SET  

NEIGENE DRY SET




