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B-DEURIC PRODUK HERBAL BERTEKNOLOGI MUTAKHIR
YANG BERKHASIAT AMPUH MENCEGAH DAN MENGATASI
ASAM URAT, RADANG SENDI DAN INFEKSI AKIBAT ASAM
URAT TINGGI.
KONSUMSI B-DEURIC SECARA TERATUR AKAN
MEMELIHARA TUBUH DARI SERANGAN ASAM URAT DAN
MENCEGAH BERBAGAI GANGGUAN KESEHATAN LAINNYA.

Info produk & pemesanan, hubungi :

POM TR 183320411 | HALAL MUI 00130061030312

PRODUK BERTEKNOLOGI
SINBIOTIK MEMBANTU
MENGATASI ASAM URAT

B-DEURIC adalah produk herbal organik yang berperan penting
meringankan asam urat secara cepat, alami dan aman tanpa
menimbulkan efek samping terhadap tubuh. B-DEURIC dapat
menghilangkan reduktor yang mengikat kandungan herbal
sehingga berkhasiat nyata membantu mengatasi asam urat dan
infeksi persendian.
B-DEURIC mengandung komposisi Morinda Citrifolia, Apium
Graveolens L, Centella Asiatica, dan Zingiber officinale.
Masing-masing komposisi saling menguatkan dengan cara kerja
yang sesuai dengan organ dalam tubuh dan akhirnya memberikan
hasil nyata perbaikan kesehatan ketika dikonsumsi.Komposisi dari
B-DEURIC adalah sebagai berikut ;

CENTELLA
ASIATICA
(PEGAGAN)
Biasa disebut dengan 'daun kaki kuda', meskipun merupakan
tanaman liar, ternyata memiliki sejumlah manfaat kesehatan
bagi tubuh. B-DEURIC mengandung Pegagan yang memang
sudah terbukti ampuh membantu mencegah dan mengatasi
gangguan kesehatan sejak zaman dahulu kala.
Pengobatan asam urat saat ini dapat dilakukan sendiri oleh
masyarakat dengan memanfaatkan khasiat Pegagan. Misalnya
asam urat, penyakit yang cukup menyiksa, dan pegagan
ampuh meluruhkan asam urat sekaligus menghilangkan rasa
sakit. Penyakit yang tidak lagi hanya dialami oleh orang tua,
tetapi juga mereka yang masih muda bisa menyebabkan rasa
nyeri yang hebat dan pembengkakan pada persendian.
Sifat daun pegagan sebagai diuretik bisa membantu
meluruhkan kristal asam urat yang menumpuk di dalam
tubuh. Sehingga, akan memicu penurunan kadar asam urat.
B-DEURIC seratus persen pegagan yang aman untuk
dikonsumsi jangka panjang dalam mengatasi asam urat secara
alami.

Zingiber
officinale Rosch
(Jahe)
Jahe sudah digunakan sejak zaman dahulu kala untuk meredakan
berbagai gangguan kesehatan, seperti flu, batuk dan sakit
tenggorokan. Manfaat jahe lainnya adalah untuk mengatasi asam
urat, melancarkan peredaran darah, mencegah kanker,
mengatasi masalah pernapasan dan melancarkan pencernaan
serta meningkatkan imun tubuh.

APIUM
GRAVEOLENS L
(SELEDRI)
Membantu mengatasi rematik dan mengandung antiradang,
antibakteri serta vitamin dan mineral lengkap yang mampu
meredakan rasa nyeri pada penderita rematik, dan juga mampu
mengurangi zat purin di dalam persendian yang menjadi pemicu
peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Seledri juga menurunkan
kadar kolesterol karena mampu memecah kolesterol agar tidak
menyumbat aliran darah dan mampu pula mencegah penumpukan
kolesterol berlebih pada tubuh.
Mampu menurunkan darah tinggi seledri memiliki zat flavonoid dan
nutrisi lain yang dapat menurunkan tekanan darah seseorang.
Mengatasi mata kering nutrisi pada seledri terutama vitamin A
mampu menyehatkan jaringan retina dan kornea mata sehingga
mampu mempertahankan ketajaman penglihatan dan mencegah
kekeringan mata akibat serangan radikal bebas.
Masih banyak lagi manfaat Seledri:
Mencegah dan membantu mengatasi anemia
Mengendurkan saraf yang tegang
Mengobati sembelit
Mencegah dan mengatasi asma
Mencegah dan mengatasi obesitas
Menyuburkan rambut
Memperbaiki fungsi ginjal
Mencegah pertumbuhan sel kanker
Dapat menormalkan suhu tubuh
Menyehatkan jaringan empedu
Mengontrol dan mengatur volume darah
Mencegah dehidrasi
Melindungi jantung
Sebagai antiaging yang kuat
Menstabilkan gula darah
Menstabilkan kelebihan minyak pada wajah
Menyehatkan dinding lambung
Memperkuat tulang, semua nutrisi yang ada pada seledri dapat
memperkuat massa tulang dan menjadikannya tidak mudah terserang
pengapuran atau retak tulang akibat benturan atau hantaman. Selain
itu, tulang akan kuat dan terhindar dari segala masalah yang
berhubungan dengan osteoprosis.
Seledri dipercaya membantu melindungi jaringan otak karena nutrisi
pada seledri dapat melindungi jaringan otak dari penyumbatan,
serangan bakteri, dan terhindar dari penimbunan lemak jahat yang
dihasilkan dari makanan yang telah dikonsumsi agar jaringan otak
selalu sehat.
Melindungi kesehatan otot tubuh dari cedera, terkilir, keseleo atau
kejang otot. Menyehatkan saluran usus karena seledri dapat
membersihkan usus dari sisa makanan yang dikonsumsi dan
menghindari usus dari endapan bakteri, kolesterol, garam berlebih,
dan lain lain sehingga kinerja menjadi baik......

......Seledri juga sebagai antiradang, mempercepat penyerapan
kalsium, konon katanya keajaiban seledri sama ampuhnya
dengan antibiotik yang berbahan dasar kimia.

MORINDA
CITRIFOLIA
(MENGKUDU)
Noni atau Mengkudu tidak diragukan lagi mengandung banyak
manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Buah bernama Latin
Morinda Citrifolia itu ternyata mencegah kanker dan tumor. Ini
diketahui dari hasil penelitian American Association for Cancer
Research, dengan kandungan antioksidan pada noni, mampu
mengatasi risiko penyakit mematikan ini.
Mengkudu mengandung terpenoid yang membantu proses
sintesis organik, berguna untuk pemulihan sel-sel tubuh.
Mengkudu juga mengandung zat antibakteri, protein, vitamin,
mineral, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Dalam pengobatan buah yang terkenal dengan rasa pahitnya ini,
diketahui telah menunjukkan khasiat yang merangsang kekebalan
tubuh dan melawan tumor. Produk Noni dapat berfungsi sebagai
obat alami untuk mencegah salah satu penyakit mematikan ini.
Kandungan skopoletin dan anthraquinon dalam noni berfungsi
untuk memperlancar sirkulasi darah dan sebagai antijamur.
Karena, dengan sifat antiseptik, yaitu membunuh atau mencegah
pertumbuhan mikroorganisme.
Inilah alasan mengapa mengkudu dapat berkhasiat sebagai
antibakteri, antialergi, dan antiinflamasi. Namun, kandungan
alkaloid dalam morinda citrifolia juga sangat efektif untuk
meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Noni membantu mencegah kerusakan otak akibat stroke, ini
berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang, Noni membantu
mencegahnya. Itu karena buahnya mengandung antioksidan dan
antiinflamasi. Noni dapat melindungi otak dari kerusakan yang
bisa disebabkan oleh stroke.
Jika Anda mengonsumsinya secara teratur setiap hari, itu akan
mencegah penyakit menjadi lebih buruk.
Mengkudu juga dapat menurunkan kolesterol karena kolesterol
tinggi dapat menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Konsumsi
mengkudu dapat membantu mengurangi kolestrol dalam jumlah
besar dan meningkatkan kadar lipoprotein yang merupakan jenis
kolesterol baik.
Manfaat mengkudu untuk mengobati arthritis dan mengurangi
dampak kerusakan sendi akibat arthtritis. Dengan sifat analgesic
mengkudu, tenyata sebanding dengan obat analgesik resep yang
biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit dalam taraf
sedang sampai parah. Mengkudu bisa sebagai obat demam
karena sifat antivirus yang dimilikinya itu, maka mengkudu dapat
membantu penyembuhan demam, nyeri, hingga batuk.

