B-imune
Membantu
Memelihara
Kesehatan
Imun Tubuh
Di dalam tubuh yang sehat terdapat imun yang sehat.
B-Imune didesain secara seksama penuh ketelitian dengan
melibatkan tenagah ahli di bidang kesehatan sehingga
khasiatnya cepat dirasakan oleh tubuh.
Perubahan cuaca? Perjalanan jauh? Badan mulai terasa
tidak enak? Orang sekitar Anda batuk-batuk,
bersin-bersin, pilek, atau ketiganya sekaligus? Jaga daya
tahan tubuh (imunitas) Anda dan jauhkan diri dari virus,
kuman dan bakteri dengan B-Imune.
Saat Anda sedang sakit, B-Imune juga akan membantu
proses pemulihan lebih cepat. Bermasalah dengan sistem
imun selama ini, B-Imune solusinya.
Mulailah hidup sehat dengan perkuat sistem imun tubuh
Anda bersama B-Imune TreniNet.
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Aturan minum
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Pencegahan
1x sehari @5 tetes

Pengobatan
3x sehari @5 tetes
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Komposisi

Daun Kelor
(Moringa oleifera)

Jintan Hitam
(Nigella sativa)

Mengkudu
(Morinda citrifolia)
B-IMUNE adalah produk kolaborasi dalam satu formula
unik hasil olah pikir dan hati para ahli herba, nutrisi,
farmasi serta ahli microbakteriologi. B-IMUNE hadir
sebagai jawaban terbaru atas banyak pertanyaan seputar
dunia suplemen dan pengobatan alami saat ini. B-Imune
adalah produk andalan berteknologi dan berkhasiat nyata
membantu mencegah serta mengatasi berbagai masalah
kesehatan yang disebabkan oleh menurunnya daya tahan
tubuh.
B-IMUNE adalah produk terbaik di bidang imun
merupakan hasil karya anak bangsa yang dipasarkan
secara resmi dan eksklusif oleh TreniNet Sentosa
Internasional. Salah satu perusahaan pemasaran
berjenjang asli Indonesia berbasis teknologi digital
berdaya saing tinggi yang selalu mengedepankan
kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang
berlaku.
B-IMUNE produk kesehatan imun tubuh meningkatkan
kekuatan sistem kekebalan tubuh secara alami tanpa ada
efek samping negatif. B-Imune dibuat dari konsorsium
microbiota probiotik telah diadaptasi bersama lingkungan
dan makanannya yang disebut prebiotik menjadi sentuhan
teknologi microbial IMUNE.
Kehadiran B-Imune dengan sentuhan formula
berteknologi menjawab tantangan dunia saat ini yang
serba cerdas, sederhana, dinamis dan solutif. Didukung
dengan hasil riset semua bahan baku B-Imune semakin
meningkatkan kepercayaan dan harapan bagi semua yang
menggunakannya. Jaga dan tingkatkan imun tubuh mulai
saat ini dengan B-Imune TreniNet.

Air kelapa
(Cocus nucifer)

Madu
(Apis mellifera)

Kombinasi unik dari 5 bahan alami yang kaya dengan khasiat
dan manfaat kesehatan serta dipercantik dengan sentuhan
teknologi microbial imune semakin menambah khasiat
B-Imune menjadi nyata dalam membantu memelihara
kesehatan tubuh secara menyeluruh termasuk kesehatan imun.
Sakit salah satu faktor pengingat bahwa SISTEM IMUN tubuh
harus diperbaiki.B-Imune membantu mengatasi:

KANKER

JANTUNG

STROKE

ALZHEIMER

DIABETES

HIV AIDS, dll

Menurut penelitian Daun Kelor mempunyai manfaat
kesehatan. Kandungan vitamin A dan C tinggi baik
untuk imunitas dan kulit. Favonoid dan fitosterol
untuk diabetes dan kolesterol. Daun Kelor juga
mengandung kalsium, potassium, kalium, zat besi,
magnesium, silika, mangan dan protein. Daun Kelor
juga antikanker. Dijuluki sebagai miracle tree alias
pohon keajaiban karena para ilmuwan terkejut
dengan khasiat dan kandungannya.
Dikenal juga dengan nama habbatussauda, populer
sebagai bahan pengobatan tradisional, yang sudah
dipraktikkan selama ribuan tahun. Mengandung
thymoquinone jenis antioksidan dan senyawa
antiradang memiliki khasiat menghambat tumor.
Jintan Hitam berkhasiat mengobati asma, diabetes,
hipertensi dan kondisi medis lainnya. Beberapa klaim
memang didukung bukti ilmiah. Dan masih banyak
khasiat dan manfaat Jintan Hitam.
Dikenal juga dengan nama noni, mengandung
manfaat yang sudah dikenal sejak dahulu dalam
pengobatan tradisional. Mengkudu juga berkhasiat
mengatasi gangguan pencernaan (seperti konstipasi
dan diare), infeksi kulit, dan sariawan. Juga dapat
membantu meningkatkan kemampuan sistem
imunitas tubuh, mengurangi gejala infeksi dan
inflamasi pada perokok berat, berpotensi mengurangi
rasa sakit akibat artritis, dan membantu dalam
meningkatkan ketahanan beraktivitas fisik.
Dikenal mempunyai banyak manfaat kesehatan, Air
Kelapa memang terbukti memiliki banyak nutrisi
bermanfaat. Minuman ini diketahui tinggi akan
elektrolit, klorida, kalium, magnesium, sejumlah gula,
natrium, dan protein. Air Kelapa juga merupakan
sumber serat makanan, mangan, kalsium, riboflavin,
dan vitamin C yang baik. Air Kelapa juga
mengandung antiracun yang tinggi, menurunkan
panas tubuh, dan mengobati diare karena menambah
cairan dan mineral dalam tubuh.
Cairan kental berwarna kuning kecoklatan ini sudah
dimanfaatkan sebagai sumber energi sejak zaman
dahulu. Madu memiliki kalori gula, dapat menyerap
lemak dengan baik. Madu memiliki kandungan
mineral dan vitamin, sifat antibiotik, antiseptik alami
juga memiliki kandungan nutrasetikal penangkal
radikal bebas. Madu sudah tak diragukan lagi khasiat
dan manfaatnya untuk menjaga kesehatan serta
membantu pengobatan.

