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B-GASPER JUGA MENGANDUNG MICRO NUTRIENT, MACRO
NUTRIEN, DAN KONSORSIUM PROBIOTIK SEMAKIN
MEMPERKAYA KHASIATNYA. DIKEMAS DALAM BENTUK
KAPSUL SEHINGGA MUDAH UNTUK DIKONSUMSI.
SETIAP KAPSUL MENGANDUNG 500MG, KESELURUHAN
BAHAN BAKU ALAMINYA DIOLAH DENGAN TEKNOLOGI DAN
DALAM SETIAP BOTOL TERDAPAT 60 KAPSUL. B-GASPER
SECARA EKSKLUSIF DIDISTRIBUSIKAN OLEH TRENINET
DENGAN HARGA TERJANGKAU.
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PRODUK BERTEKNOLOGI
SINBIOTIK MEMBANTU
MENGATASI HEPATITIS

B-GASPER adalah produk berteknologi
yang menjawab berbagai gangguan
kesehatan Anda selama ini. Produk
B-GASPER mengandung khasiat dan
manfaat yang alami sebagai solusi
mencegah dan mengatasi hepatitis.
Salah satu produk unggulan TreniNet ini
kaya akan nutrisi dan enzim yang memberi
keseimbangan dalam tubuh. Dengan tingkat
penyerapan yang tinggi, B-GASPER cepat
bereaksi terhadap tubuh.
Bekerja secara menyeluruh membangun
kekuatan sistem pertahanan tubuh pada
penderita hepatitis sehingga dapat
melawan salah satu penyakit yang merujuk
pada peradangan di hati.
KHASIAT DAN
MANFAAT B-GASPER:
A

Membantu mengurangi keluhan hepatitis

B

Memelihara fungsi hati

C

Anfiinflamasi

D

Mengurangi sakit pinggang

E

Mengatasi gangguan ginjal
(batu ginjal & infeksi ginjal)

CASSIA
ANGUSTIFOLIA
(JATI CINA)
Cassia angusfolia mengandung senyawa pencahar
glikosida antrakinon yang dapat melancarkan buang air
besar dan mengatasi sembelit akibat kurang makan serat.
Manfaat jati cina bukan hanya sebagai herba pelangsing
melainkan juga dipercaya untuk meningkatkan daya tahan
tubuh, merawat kulit, menjaga keseimbangan cairan
tubuh, mengobati wasir dan cacingan.
Produk jati Cina tersedia dalam berbagai bentuk yang
dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak.

ANDROGRAPHIS
PANICULATA FOLIUM
(SAMBILOTO)
Sambiloto adalah tanaman obat yang telah dikenal luas
sejak zaman dahulu kala. Meskipun bukan tanaman asli
Indonesia, Sambiloto telah menjadi salah satu bahan obat
tradisional di Indonesia, terutama yang memiliki indikasi
untuk membantu mengatasi diabetes.
Tanaman ini diduga berasal dari India, tetapi telah menyebar
ke seluruh Asia, Australia, dan bahkan dikenal di Amerika
Tengah.
Ciri khas Sambiloto memiliki rasa pahit.
Saking pahitnya di Malaysia dikenal sebagai Hempedu bumi
dan King of bitter. Penyebab rasa pahit ini adalah
kandungan kimia utama dalam bentuk senyawa diterpen
lakton termasuk andrographolide, deoxyandrographolide,
neoandrographolide dan andrographicid.
Beberapa penelitian melaporkan bahwa selain senyawa
diterpen lakton, aktivitas farmakologis ramuan ini juga
disebabkan oleh senyawa fenolik dan flavonoid yang
dikandungnya.

PHOENIX
DACTYLIFERA L
(KURMA)
Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah
selama ribuan tahun. Khasiatnya diyakini dapat
membantu mengatasi anemia karena mengandung zat
besi. Kurma juga bisa mengurangi sembelit dan sebagai
makanan pencahar alami.
Kurma dalam buahnya banyak mengandung nutrisi dan
mineral yang berkhasiat untuk membantu menguatkan
tulang dan mencegah osteoporosis. Kurma juga
mencegah kanker perut termasuk kanker lambung,
kanker pankreas, kanker usus besar, kanker ginjal,
kanker rahim, kanker ovarium, kanker hati dan kanker
kolorektal. Beberapa penelitian telah menunjukkan
bahwa kurma dapat mengurangi risiko dan dampak
kanker perut.
Ada banyak manfaat kurma untuk kesehatan seperti
mengatasi gangguan usus, menjaga sistem kesehatan
saraf pusat dan saraf tepi serta mencegah penyakit
jantung, stroke, dll.
B-Gasper adalah produk berteknologi sinbiotik yang
mengandung nutrisi tinggi dengan kandungan herba
berupa gugus molekul rantai panjang yang diubah
menjadi gugus molekul sederhana sehingga mudah
diserap tubuh. B-Gasper diperkaya khasiat kurma dan
sambiloto untuk membantu mencegah juga mengatasi
hepatitis serta gangguan kesehatan yang berkaitan
dengan organ hati.

