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PRODUK BERTEKNOLOGI
SINBIOTIK MEMBANTU
MENGATASI ALZHEIMER

B-ALZEIM adalah produk kesehatan berteknologi yang
mengandung khasiat dan manfaat alami dalam
membantu mencegah dan mengatasi gangguan
kesehatan, seperti sakit alzheimer/pikun, sakit kepala
berkepanjangan, migrain, vertigo, serta membantu
meningkatkan daya ingat. Produk sinbiotik dengan enzim
dan nutrisi alami yang seimbang menambah khasiat
B-ALZEIM untuk terapi pemulihan dan menjaga
kesehatan tubuh. B-ALZEIM adalah perpaduan Centella
asiatica dan Morinda citrifolia yang khasiatnya sudah
dimanfaatkan sejak zaman dahulu untuk pencegahan
maupun pengobatan.

KANDUNGAN & FARMAKOLOGI
CENTELLA ASIATICA
(PEGAGAN)
Biasa disebut dengan 'daun kaki kuda',
meskipun merupakan tanaman liar,
ternyata memiliki sejumlah manfaat
kesehatan bagi tubuh.
Pegagan mengandung antioksidan, antivirus, antibakteri,
dan antiulcer. Ini kemudian menghasilkan manfaat daun
pegagan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan
tubuh. Melihat sejumlah manfaat daun pegagan untuk
kesehatan tubuh, sangat disayangkan jika Anda tidak
mengonsumsi tanaman obat satu ini. Berikut adalah
manfaat pegagan untuk kesehatan yang perlu Anda
ketahui.

Mengatasi Alzheimer
Daun pegagan terkait dengan pengobatan alzheimer. Ini
tidak terlepas dari khasiat daun pegagan untuk
mengoptimalkan fungsi dan memori saraf otak. Selain
itu, kandungan daun pegagan diklaim efektif untuk
melindungi sel-sel otak dari racun berbahaya yang dapat
memicu alzheimer. Pegagan untuk mengobati alzheimer
telah terbukti secara medis, saat ini bisa diperoleh
kemanjuran tanaman herbal ini dengan rutin
mengonsumsi B-Alzeim TreniNet.

Membasmi Sel Kanker
Ada begitu banyak obat-obatan herbal yang dipercaya
dapat membasmi sel-sel kanker dalam tubuh, salah
satunya adalah daun pegagan. Manfaat daun pegagan
tidak terlepas dari kandungan antioksidan di dalamnya.

Memperlancar Aliran Darah
Pada penderita insufisiensi vena dan varises, daun pegagan
bisa dimanfaatkan untuk memperlancar aliran darah dan
meredakan gejala-gejalanya seperti kaki terasa berat, nyeri,
dan membengkak. Studi yang dirilis oleh jurnal Angiology
mengungkapkan bahwasanya pegagan juga efektif untuk
mengobati kondisi hipertensi vena.

Membantu Penyembuhan Luka
Kandungan triterpenes berfungsi untuk mempercepat proses
penyembuhan luka, dan berperan aktif dalam merangsang
pembentukan glikosaminoglikan dan kolagen. Namun, ada
lagi zat yang paling berkontribusi dalam menghasilkan
manfaat daun pegagan untuk mengobati luka. Adalah
asiaticoside, zat yang secara medis sudah diakui
efektivitasnya untuk menyembuhkan luka, pun antilepra.
Tak hanya itu, asiaticoside juga berfungsi menyamarkan
bekas luka, seperti keloid. Sekitar April 2018, sebuah studi
mengungkapkan bahwa pasien operasi yang diberi obat
ekstrak daun pegagan memiliki jaringan parut yang sedikit
pada titik sayatan saat operasi.

Menghilangkan Stretch Marks
Sebuah studi di tahun 2013 menemukan fakta bahwa tanaman
herbal pegagan ampuh untuk menghilangkan stretch marks
dan mencegahnya karena ada kandungan senyawa terpenoid
yang berperan dalam pembentukan kolagen.

Mengatasi Masalah Pencernaan
Kandungan zat antibakteri pada pegagan dinilai efektif untuk
mengatasi masalah pencernaan seprti diare. Selain itu,
sejumlah masalah pencernaan lainnya seperti asam lambung
dan perut kembung juga bisa diatasi dengan mengonsumsi
tanaman yang oleh masyarakat Bali disebut sebagai ‘Piduh’.

Mencegah Penuaan Dini
Penuaan dini adalah salah satu masalah kulit yang paling
dihindari. Namun, tak bisa dipungkiri jika seiring
bertambahnya usia, produksi kolagen alami pada tubuh akan
berkurang. Kolagen adalah sejenis protein yang berperan
penting untuk menjaga elastisitas kulit.
Nah, untuk meningkatkan kembali produksi kolagen, Anda
bisa mencoba mengonsumsi pegagan. Studi yang dirilis oleh
Journal of Ayurveda and Integrative Medicine
mengungkapkan jika Centella asiatica efektif dalam
membantu produksi kolagen pada tubuh. Selain dikonsumsi
secara oral, Anda dapat mengoleskan pegagan dalam bentuk
krim pada kulit untuk merasakan manfaat pegagan.

Mengoptimalkan Fungsi Kognitif
Mungkin selama ini asam folat diyakini sebagai cara paling
efektif untuk membantu mengembalikan memori seseorang
yang pernah terserang stroke, maka fakta baru menunjukkan
bahwa pegagan memiliki efektivitas yang lebih tinggi.
Demikian hasil penelitian yang dilakukan pada 2016.
Fakta ini telah dikonfirmasi oleh penelitian lain bahwa daun
pegagan mampu meningkatkan fungsi kognitif otak.

Perpanjang Usia
Selidik punya selidik, ternyata mengonsumsi daun pegagan
secara teratur dipercaya bisa memperpanjang usia Anda,
lho. Pengobatan Ayurveda di India sering menggunakan
daun pegagan untuk terapi perawatan tubuh agar memiliki
harapan hidup yang lebih lama. Contoh nyata, hewan gajah
yang sering memiliki umur panjang, ternyata memakan
banyak pegagan atau Centella asiatica.

MORINDA CITRIFOLIA
(MENGKUDU)
Khasiat buah mengkudu telah
digunakan secara medis untuk
meningkatkan sistem kekebalan tubuh
dan mendetoksifikasi tubuh selama
ribuan tahun. Mengkudu juga kaya akan antioksidan kuat
seperti Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B3 (niasin) dan zat
besi. Dokter anak yang berbasis di Baltimore, Dr Mona
Harrison, MD mengatakan, "Saya memiliki berbagai pasien
yang mendapat manfaat dari jus Mengkudu/Noni, dan
secara ajaib berkhasiat bagi
banyak orang karena ini
memengaruhi begitu banyak
sistem tubuh".
Bahkan model Australia, Miranda
Kerr, telah merasakan manfaat
Mengkudu dan mengonsumsinya
dalam bentuk jus selama 14
tahun. Buah ini tidak hanya baik
untuk kulit Anda, tetapi juga
untuk kesehatan tubuh Anda
secara umum. Konsumsi
B-Alzeim yanga ada khasiat
mengkudunya adalah pilihan
tepat daripada repot
mengolahnya lagi, karena segala
manfaat dari buah yang disebut
pace ini sudah ada di B-Alzeim.

