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PRODUK BERTEKNOLOGI
SINBIOTIK MEMBANTU
MENGATASI GANGGUAN
KESEHATAN PARU-PARU

CENTELLA
ASIATICA
(PEGAGAN)

Obat yang kaya manfaat untuk kesehatan dan membantu
mengatasi:
Membantu mengatasi kanker paru-paru
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
Pegagan mengandung banyak khasiat dan manfaat
kesehatan, untuk mendapatkannya, tidak perlu lagi repot
mengolahnya, cukup dengan konsumsi B-PULMO
produk berteknologi dari TreniNet internasional.
Mulai dengan diri sendiri bersama B-PULMO mencegah
dan mengatasi kanker dan tumor paru-paru serta
gangguan kesehatan lain.

ZINGIBER
OFFICINALE
ROSCH (JAHE)

Jahe telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu kala untuk
mencegah dan mengobati berbagai masalah kesehatan.
Jahe mempunyai sifat antiinflamasi, karminatif,
antikembung, dan antimikroba.
Jahe juga mengandung minyak esensial yang
menguntungkan kesehatan, memperbaiki motilitas usus
dan telah dipercaya sebagai obat penghilang rasa sakit
(analgesik), menenangkan saraf, antipiretik serta sifat
antibakteri.

KAEMFARIA
GALANGAL
(KENCUR)

Di dalam kencur terkandung lebih dari 23 zat yang salah
satunya dapat digunakan untuk melawan sejenis cacing
parasit yang menyebabkan penyakit toksokariasis.
Zat tersebut juga efektif melawan spesies penyebab
penyakit sistem saraf pusat dan juga melawan bakteri
penyebab infeksi mata.
Dalam dunia pengobatan, manfaat kencur telah terbukti
dapat mengobati berbagai macam penyakit.

Menghangatkan tubuh adalah sifat jahe yang umum
dirasakan oleh konsumen setianya. Jahe juga dikenal
sebagai pencegah kanker kulit, pankreas, kanker ginjal
dan gejala kanker paru-paru.

Kencur sebagai obat untuk masuk angin, menghilangkan
darah kotor, mengobati radang lambung, mengobati
keseleo. Kencur juga mengobati mulas pada perut,
sebagai obat batuk, mengobati diare, dan antikanker.

Jahe ternyata dapat membantu mengatasi masalah
pernapasan, melancarkan pencernaan, mengatasi memar
dan nyeri. Dalam kecantikan, jahe bermanfaat untuk
kecantikan dan mengatasi kulit berminyak, serta
perawatan rambut untuk hilangkan ketombe.

B-PULMO mengandung semua khasiat dan manfaat dari
Pegagan, Kencur, dan jahe yang disempurnakan dengan
teknologi sinbiotik sehingga produk tersebut dapat
memberi efek terapi dan pengobatan pada masalah
paru-paru secara alamiah.

Penelitian di University of Georgia menyatakan bahwa
konsumsi suplemen jahe setiap hari dapat mengurangi
sakit otot yang diakibatkan oleh aktivitas olahraga. Jahe
juga dapat mengurangi nyeri akibat dysmenorrhea dan
rasa sakit pada saat menstruasi.

