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B-HYPERT OBAT HERBAL BERKHASIAT AMPUH UNTUK
MEMBANTU MENURUNKAN TEKANAN DARAH TINGGI
ATAU HIPERTENSI SECARA ALAMI.
PRODUK BERTEKNOLOGI YANG DIPRODUKSI DENGAN
MEMADUKAN KHASIAT BAHAN-BAHAN HERBAL
DENGAN KECANGGIHAN TEKNOLOGI. MUDAHKAN
URUSAN ANDA MENURUNKAN TEKANAN DARAH
DENGAN B-HYPERT, CUKUP 1-2 KAPSUL SEHARI.

Info produk & pemesanan, hubungi :
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PRODUK BERTEKNOLOGI
SINBIOTIK MEMBANTU
MENGATASI HIPERTENSI/TEKANAN
DARAH TINGGI

Inilah B-HYPERT dari TreniNet yang berkhasiat untuk
mengatasi masalah hipertensi atau tekanan darah tinggi
secara alami, aman tanpa efek samping negatif pada
tubuh. Produk sinbiotik dengan komposisi enzim dan
nutrisi yang seimbang B-HYPERT aman dikonsumsi
jangka panjang, mencegah hipertensi dan mengatasi
hipertensi.
Inilah B-HYPERT dari TreniNet yang berkhasiat untuk
mengatasi masalah hipertensi atau tekanan darah tinggi
secara alami, aman tanpa efek samping negatif pada
tubuh. Produk sinbiotik dengan komposisi enzim dan
nutrisi yang seimbang B-HYPERT aman dikonsumsi
jangka panjang, mencegah hipertensi dan mengatasi
hipertensi.
Hipertensi jangan dianggap remeh karena bisa menjadi
sebuah ancaman keselamatan. Cara mencegah
hipertensi adalah dengan memulai pola hidup sehat,
salah satunya adalah konsumsi B-Hypert produk
berteknologi secara teratur. Khasiatnya bukan saja
mencegah hipertensi melainkan juga meringankan
hipertensi, dan gejalanya. Komposisi dari B-HYPERT
adalah sebagai berikut ;

CORIANDRUM
SATIVUM L
(KETUMBAR)
Ketumbar bukan sesuatu yang asing karena hampir
setiap hari dalam masakan memakai ketumbar. Siapa
sangka ketumbar ternyata memiliki banyak khasiat
kesehatan.
Ketumbar dipercaya sebagai obat untuk diabetes tipe 2
karena mengandung kumin, senyawa kimia yang mampu
menstimulasi sekresi insulin dari pankreas. Ketumbar
mengandung sineol dan asam linoleat yang berkhasiat
antirematik dan antiartritis.
Ketumbar dapat menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida, maka akan mengurangi risiko penyumbatan
pembuluh darah (aterosklerosis) pemicu penyakit
jantung dan stroke.
Dengan sederet khasiat dan manfaat ketumbar dapat
digunakan sebagai alternatif terapi pengobatan yang
alami. Sudah tahu, B-HYPERT produk kesehatan
mengandung khasiat dan manfaat ketumbar yang telah
terbukti menyehatkan.

IMPERATA
CYLINDRICA
(ALANG-ALANG)
Alang-alang dikenal sebagai gulma dan tumbuh liar. Tetapi
tahukah Anda alang-alang menyimpan banyak manfaat
kesehatan.
B-HYPERT mengandung alang-alang yang telah digunakan
sebagai obat alami dalam metode pengobatan tradisional.
Menurut Prof Hembing, khasiat 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, dan lain-lain.

BAWANG
PUTIH

Bawang putih memiliki senyawa allicin, digunakan untuk obat
karena mempunyai komponen biologis aktif paling utama dan
sebagai antibakteri, menurunkan berat badan, mengencerkan
darah, mencegah hipertensi, zat antikanker, antioksidan dan
antimikroba serta melawan kolesterol jahat.
Riset terkini menunjukan bawang putih sangat ampuh
meningkatkan metabolisme zat besi dengan cara menaikan
produksi protein ferroportin sehingga zat besi yang beredar
dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan.
Penelitian National Cancer Institute di Amerika Serikat,
senyawa bawang putih bisa mencegah pembentukan sel
kanker dalam tubuh, memperbaiki dan melindungi tubuh dari
zat karsinogen, serta menghambat penyebaran sel yang tidak
sehat.
Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan khasiat
bawang putih untuk kesehatan dan membantu mengurangi
risiko kanker seperti kanker payudara, kanker pankreas, dan
kanker paru-paru.

CENTELLA
ASIATICA
(PEGAGAN)

Obat yang kaya manfaat untuk kesehatan dan membantu
mengatasi:
Mengurangi dampak penyakit kolera
Membantu mengatasi batuk bronchitis
Mengurangi asma dan gangguan ginjal
Mengurangi dampak luka bakar
Membantu anak-anak penderita attention deficit
disorder (add) yang merupakan salah satu tanda
adanya autisme pada anak.
Mempunyai efek relaksasi pada sistem saraf yang
overaktif
Membantu meningkatkan daya rangsang saraf otak
dan memperlancar transportasi darah pada
pembuluh-pembuluh otak
Meningkatkan daya tahan tubuh
Mengurangi stres
Merangsang pertumbuhan kuku dan akar rambut
Meringankan penyakit kusta
Sebagai analgesik
Antiinflammatory (mengurangi peradangan,
meredakan nyeri dan menurunkan demam).
Antiseptik
Melancarkan perdaraan darah
Mempengaruhi keseimbangan jaringan
Meningkatkan daya ingat
Antioksidan
Meningkatkan kecerdasan
Meningkatkan kemampuan mental
Sudah tahukan Pegagan banyak manfaat untuk
kesehatan, dan pengolahannya tidak perlu dipikirkan lagi,
langsung saja ke B-HYPERT produk berteknologi dari
TreniNet Internasional.
Ini dia B-HYPERT menurunkan hipertensi tanpa kuatir
setia bersama menyehatkan kita semua.

