
Bukan bawang putih biasa tetapi ini bawang  hitam 
yang berkhasiat ampuh untuk mencegah dan mengatasi 
berbagai gangguan kesehatan. Bawang hitam berasal dari 
fermentasi bawang putih dalam suhu dan kelembapan 
tertentu. Bawang hitam memiliki warna, aroma, dan rasa 
khas yang berasal dari berbagai jenis senyawa aktif di 
dalamnya. Selain memberikan karakteristik tersebut, 
senyawa aktif dalam bawang hitam juga memiliki manfaat 
sebagai obat alami untuk membantu mengatasi: 

Bawang hitam juga untuk memelihara kesehatan hati. 
Organ dalam tubuh satu ini berperan dalam menetralisasi 
racun dan merombak sel darah merah. Namun, fungsi hati 
dapat terganggu oleh infeksi, paparan obat-obatan, 
bahan kimia, alkohol, dan suplemen yang berlebihan. 
Oleh karena itu konsumsi bawang hitam teratur untuk 
menghindari gangguan fungsi hati.

Bawang hitam terdapat zat untuk mencegah kematian 
sel-sel hati, melindungi dari radikal bebas dan 
peradangan, serta mencegah penumpukan lemak dalam 
sel-sel hati.

Bawang hitam memiliki segudang manfaat kesehatan 
yang telah terbukti. Anda dapat memasukkan bawang 
hitam ke dalam menu harian Anda untuk mendapatkan 
manfaatnya. 

Pastikan itu Innolife Propolis TreniNet karena sudah 
terdapat kandungan khasiat bawang hitam.

Innolife Propolis satu produk banyak manfaat 
kesehatan karena kandungan dan komposisinya berasal 
dari bahan-bahan 100 persen alami. Bagi yang ingin 
praktis, tanpa harus mengolah getah lebah madu, bawang 
hitam dan habbatussauda, satu rekomendasi untuk Anda 
yaitu Innolife Propolis TreniNet. 

1. Kanker
2. Hipertensi
3. Kadar gula darah
4. Kolesterol
5. Diabetes
6. Mempunyai efek diuretik 

yang kuat
7. Membantu meningkatkan 

kolagen
8. Mengurangi dampak 

kelelahan
9. Mengatasi gangguan 

pernapasan
10. Menenangkan saraf
11. Sumber antioksidan
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Innolife Propolis adalah herbal berteknologi yang 
khasiatnya telah terbukti dapat membantu mencegah dan 
mengatasi berbagai penyakit degeneratif tanpa menimbul-
kan efek samping terhadap organ tubuh lain. Innolife 
Propolis juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan 
menjaganya tetap normal karena sistem kekebalan tubuh 
yang baik menandakan tingkat kesehatannya juga baik. 
Innolife Propolis biasa juga disebut sebagai immune 
booster yang dapat bekerja dengan sangat baik dalam 
memelihara kesehatan tubuh secara menyeluruh. 

Innolife Propolis berkomposisikan Propolis, Bawang 
hitam dan Jintan hitam di mana ketiga bahan alamiah 
tersebut diolah dengan sentuhan teknologi modern, higienis, 
bebas bahan pengawet serta bahan kimia sehingga aman 
dikonsumsi jangka panjang. 

Innolife Propolis melawan berbagai gangguan kesehatan 
seperti kanker, diabetes, HIV, jantung, hepatitis, stroke dan 
alzheimer serta berbagai keluhan penyakit lain. Kanker adalah 
penyakit kronis yang pengobatannya membutuhkan biaya 
besar dan waktu yang panjang. Dengan Innolife Propolis 
dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh pasien 
kanker dan memaksimalkan kerja nutrisi dengan demikian 
akan mempercepat proses pemulihan. 

Pengobatan modern membutuhkan terapi tambahan atau 
alternatif dan Innolife Propolis dapat berperan lebih dalam 
menuntaskan berbagai gangguan akibat  penyakit 
degeneratif. 

1. Mengatasi kanker, tumor, miom dan kista
2. Mengatasi stroke dan hipertensi
3. Mengatasi jantung
4. Mengatasi pengerasan pembuluh darah, migrain, anemia
5. Mengatasi diabetes, ginjal, liver (hepatitis), & masalah 

lambung
6. Mengatasi radang tenggorokan, TBC, Paru-paru, 

gangguan pernapasan (asma, ispa), sinusitis dan batuk       
7. Mengatasi asam urat, nyeri sendi, encok, rematik
8. Menurunkan dan menstabilkan kadar kolesterol baik
9. Membuang racun dalam tubuh (detoksi�kasi)
10. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh (imun)
11. Menambah cairan
12. Mengatasi keputihan serta haid tidak lancar
13. Mengatasi penyakit kulit, eksim dan alergi
14. Meremajakan kulit dan menambah nafsu makan
15. Mengatasi masalah pencernaan, wasir dan ambeien
16. Mengatasi maag, sariawan dan sebagainya.

Secara umum khasiat dan manfaat
Innolife Propolis:

Komposisi

Manfaat madu untuk kesehatan tidak 
perlu diragukan lagi. Namun, tahukah 
Anda bahwa madu bukan satu-satunya 
produk yang dihasilkan lebah. Buktinya, 
lebah juga menghasilkan getah yang 
disebut PROPOLIS. Propolis 
disebut-sebut memiliki khasiat obat 
alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. 

Ketika lebah mencampur getah pohon dengan zat alami 
dari tubuh, lebah akan menghasilkan zat lengket berwarna 
coklat kehijauan untuk melapisi sarang mereka, ini yang 
disebut propolis.

Lebah madu akan mengumpulkan getah dari berbagai 
tanaman untuk mengisi celah dan lubang di sarang. Ini 
dilakukan untuk melindungi sarang dari ancaman eksternal, 
seperti mikroba dan predator. 

Setidaknya ada 300 jenis senyawa aktif yang terkandung 
dalam propolis. Beberapa diantaranya resin, balsem, 
minyak aromatik, serbuk sari, dan bahan organik lainnya. 
Sebagian besar senyawa ini terkandung dalam bentuk 
polifenol dan �avonoid sebagai antioksidan pencegah 
penyakit degeneratif dan kerusakan sel-sel tubuh. 

Dari beberapa penelitian bahwa sifat antibakteri, 
antivirus, antijamur, dan antiin�amasi pada propolis dapat 
membantu memberikan perlindungan terhadap tubuh.
• Dr K. Lund Aagaard seorang ilmuwan Denmark dalam 

penelitian Propolis, Natural Substance, The Way to 
Health. Kombinasi obat dan  propolis sangat ampuh 
untuk meningkatkan sistem imun. 

• Dr dr Eko Budi Koendhori, M.Kes dari Departemen 
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
Surabaya. Pasien yang mengidap penyakit kandungan 
lemak tinggi dalam darah dan penyakit jantung dapat 
disembuhkan dengan propolis.

• Dr Fang Chu, dari rumah sakit Lienyukang, RRT. Propolis 
sangat efektif untuk infeksi dan tanpa kadaluarsa. V.P. 
Kivalkina, Majalah Antibiotics.

Manfaat propolis sebagai obat kanker telah dipelajari 
beberapa kali. Menurut sebuah penelitian yang 
dipublikasikan dalam jurnal Clinical Review in Allergy and 
Immunity, propolis memiliki efek kanker yang dapat 
mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker dalam 
tubuh. Penelitian lain menunjukkan bahwa propolis juga 
bisa menjadi terapi tambahan yang sangat membantu 
dalam mengobati kanker payudara. 

Pendapat ahli:

KANDUNGAN & FARMAKOLOGI
Tentang manfaat dan khasiat Habbatussauda 

pertama kali diteliti oleh Ibnu Sina, seorang 
ilmuwan Persia yang dianggap sebagai salah 
satu pemikir dan penulis terkenal di Zaman 
Keemasan Islam, dalam jurnal medisnya Canon 
of Medicine. Ibnu Sina menulis bahwa biji 
jintan hitam bermanfaat sebagai pengobatan 
untuk sesak napas, baik karena gejala asma 
atau karena masalah pernapasan lainnya.

Habbatussauda digunakan sebagai stimulan 
untuk produksi ASI dan sebagai diuretik, 
pelemas otot, serta untuk kekebalan (imun).

Habbatussauda obat alamiah yang dapat 
merangsang pembentukan sel darah baru, 
meningkatkan antibodi, mengatasi sel-sel 
tumor, serta mengatasi kerusakan sel akibat 
virus. Ibnu Qayyim dalam buku Medicine of the 
Prophet.

Habbatussauda tingkatkan imun tubuh, 
sebagai bioregulator (enzim, vitamin, mineral, 
serta hormon). 

Prof G. Rietmuller, Director of Institute of 
Immunology, University of Munich, Jerman, 
Habbatussauda meningkatkan sistem imun 
tubuh dan sebagai bioregulator (enzim, 
vitamin, mineral serta hormon). 

Dalam pengobatan kanker jinten hitam 
dapat berperan sebagai obat alami untuk 
membantu mengatasi perkembangan sel 
kanker karena didalamnya terdapat kandungan 
thymoquinone dan juga thymohydroquinone 
senyawa antikanker. Kedua senyawa tersebut 
menginduksi kematian sel terprogram 
(apoptosis) pada kanker payudara.

PROPOLIS

JINTAN HITAM (HABBATUSSAUDA)


