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Info produk & pemesanan, hubungi : PRODUK 
BERTEKNOLOGI SINBIOTIK 
MEMBANTU MEMELIHARA 

KESEHATAN JANTUNG

Membantu mengurangi gangguan 
kesehatan jantung
Membantu mencegah pembekuan darah
Membantu melancarkan sirkulasi darah 
Membantu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh Sumber antioksidan alami.

Isi: 60 butirBentuk : Kapsul @ 500mg

Manfaat umum B-Cardio:



B-CARDIO adalah produk kesehatan berkhasiat alami 
membantu mengatasi masalah kesehatan jantung, yang diolah 
dengan teknologi pemecah gugus molekul rantai panjang 
menjadi gugus molekul rantai pendek sehingga kandungan 
didalamnya lebih cepat diserap oleh tubuh.
 
B-CARDIO sinbiotik (synbiotic) di mana probiotik dan 
prebiotik secara bersamaan terdapat di dalam B-CARDIO. 
Dengan komposisi enzim dan nutrisi yang seimbang 
B-CARDIO juga bermanfaat untuk terapi nutrisi pada pasien 
serta menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.
 
B-CARDIO membantu mengatasi masalah jantung 
(membantu mencegah & mengobati) termasuk jantung 
koroner. 
Komposisi B-CARDIO adalah sebagai berikut ;

Polifenol, dan taninin. Kandungan ini terdapat pada bagian 
batang, akar dan bunganya yang sering dijadikan alternatif 
pengobatan tradisional. 

Menurut Hembing (2008), khasiat akar alang-alang sebagai 
obat untuk berbagai gangguan kesehatan, seperti: 

batu ginjal, infeksi ginjal, kencing batu, batu empedu, 
buang air kecil tidak lancar atau terus-menerus, air kemih 
mengandung darah, prostat, keputihan, batuk rejan, batuk 
darah, mimisan, pendarahan pada wanita, demam, 
campak, radang hati, hepatitis, tekanan darah tinggi, urat 
saraf melemah, asma, radang paru-paru, jantung koroner, 
gangguan pencernaan, diare.

Manfaat senyawa yang terkandung pada akar alang-alang 
(Adina, 2012):
Mempunyai efek menghambat agregasi trombosit (sel 
pembeku darah) Penelitian para ahli dari Universitas di 
Jepang. Efek menghambat agregasi ini sama dengan efek 
yang ditimbulkan oleh asetosal (asam asetil salisilat) yang 
digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada penderita 
infrak jantung.

Mempunyai efek menghambat enzim 5- lipoksigenase maka 
pembentukan prostaglandin yang menimbulkan rasa sakit 
atau nyeri pada otot dapat terhalangi. 

Mempunyai aktivitas menghambat kontraksi pembuluh darah 
pada otot polos sehingga sirkulasi darah tetap lancar. 
Menghambat penyempitan pembuluh darah aorta (pembuluh 
darah terbesar).

Mempunyai efek farmakologis: antipiretik (menurunkan 
panas), hemostatik (untuk menghentikan pendarahan), 
menghilangkan haus, dan diuretik (peluruh kemih). 

KAEMPFERIA 
GALANGAL RHIZOMA 
(KENCUR) 

IMPERATA 
CYLINDRICA 
(ALANG-ALANG)

Mengandung:

ZAT TERPENOID
membantu proses sintesis organik yang berguna untuk 
pemulihan sel-sel tubuh.
Nutrisi, protein, vitamin dan mineral serta antioksidan.

ZAT ANTIBAKTERI
antiinfeksi, misalnya, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus 
aureus, proteuns morganii, escherichia coli dan bacillus subtilis. 
Mengontrol bakteri mematikan seperti pathogen.  

ZAT ANTIKANKER
Senyawa aktif: plants sterois, alizarin, lycine, caprylic acid, 
sosium, proxeronine, antra quinines, trace elemens, 
phenylalanine, magnesium.
Senyawa scolopetin untuk peradangan, alergi, dll.

Manfaat mengkudu:

Studi tentang buah mengkudu untuk kanker dan bersifat 
melawan tumor, kanker dan penyakit kardiovaskular.
Meningkatan sistem kekebalan tubuh (imunitas). 

Kaempferia galangal rhizoma (Kencur) mengandung:

Mengandung zat pati
Sumber mineral
Kamphane
Borneol
Asam metal kanil
Asam cinnamic
Ethyl aster
Paraeumarin
Alkolid
Gom dan 
sebagainya.

Manfaat:
Antikanker
Baik untuk pencernaan
Bumbu masakan
Baik untuk kulit
Mengobati peradangan usus
Membutuh bakteri dalam usus
Melancarkan peredaran darah
Membuang racun dalam tubuh
Sebagai antioksidan
Menjadi sumber serat.

MORINDA 
CITRIFOLIA 
(MENGKUDU)

Antinyeri, penurun panas (anti-in�ammatory), 
antiseptik
Menstimulasi perdaraan darah
Memengaruhi keseimbangan jaringan
Meningkatkan daya ingat
Mengurangi bekas luka
Mengatasi luka bakar
Kusta
Antioksidan
Meningkatkan kecerdasan,
Kemampuan mental
Serta menanggulangi lemah mental pada anak-anak
Bermanfaat bagi anak-anak penderita attention de�cit 
disorder (add) yang merupakan salah satu tanda 
adanya autisme pada anak
Mempunyai efek relaksasi pada sistem saraf yang 
overaktif
Memberi efek positif terhadap daya rangsang saraf 
otak dan memperlancar transportasi darah pada 
pembuluh-pembuluh otak
Meningkatkan ketahanan tubuh
Mengurangi stres
Menstimulasi pertumbuhan kuku dan akar rambut
Membantu mengatasi kolera
Mengatasi batuk bronchitis
Mengatasi asma dan gangguan ginjal

CENTELLA 
ASIATICA 
(PEGAGAN) 

Imperata cylindrica (alang-alang) mengandung:

Centella asiatica (Pegagan), manfaat:

Glukosa, manitol  
Asam sitrat, asam malic
Arundoin, coixol 
Fernerol, silindrin
Anemonin, simiarenol
Esin, saponin, alkali


