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Info produk & pemesanan, hubungi :

B-TUMERE produk berteknologi untuk membantu 
mencegah dan mengatasi kanker atau tumor secara 

alami. Diolah dengan kombinasi seratus bahan herbal 
dan enzim sinbiotik menambah khasiat B-TUMERE 
mengatasi kanker seperti kanker payudara, kanker 

serviks, kanker rahim dan lainnya. 

Produk TreniNet satu ini terkandung enzim dan nutrisi 
yang berasal dari LORANTHUS LORANTHACEAE, 
CENTELLA ASIATICA dan CURCUMA ZEODARIA. 

Perpaduan 3 bahan alami dengan teknologi sinbiotik 
memecah kebuntuan pengobatan kanker maupun tumor 

saat ini, terlebih khusus yang menggunakan metode 
pengobatan tradisional. 

Khasiat nyata dari B-TUMERE telah banyak dirasakan 
oleh para penderita kanker dan tumor di berbagai kota 

dan daerah di Indonesia.

B-TUMERE  PRODUK 
BERTEKNOLOGI SINBIOTIK
 MEMBANTU MENGATASI 

KANKER & TUMOR



B-TUMERE mengandung khasiat alami dari Kunyit Putih, 
Benalu, Sarang Semut dan Pegagan serta disempurnakan 
dengan teknologi enzim sinbiotik sehingga menambah 
kemampuan B-TUMERE dalam mencegah dan mengatasi 
kanker atau tumor. 

Dikenal dengan tanaman Benalu yang sudah digunakan 
dalam pengobatan saat ini karena banyak khasiat dan 
manfaat kesehatannya. Benalu dapat membantu mengatasi 
epilepsi, menurunkan tekanan darah, melancarkan peredaran 
darah, mengatasi kanker & tumor, mengurangi tidur 
mendengkur, mengatasi radang sendi, mengatasi detak 
jantung tidak normal, mengatasi hepatitis, mengurangi 
pusing, mencegah keguguran & pendarahan, menguatkan 
tulang dan gigi, serta mengembalikan fungsi hati & ginjal. 
B-Tumere mengandung khasiat dan manfaat benalu yang 
dipercaya dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan 
terutama kanker dan tumor. Kita tidak perlu repot mengolah 
benalu, cukup B-TUMERE semua khasiat dan manfaat benalu 
sudah kita dapatkan. 

Dalam uji in vitro, terbukti bahwa Sarang Semut ampuh 
mengatasi sel kanker. Yang membuktikan keampuhan itu 
adalah Qui Kim Tran dari University National of Hochiminch 
City dan koleganya Yasuhiro Tezuka, Yuko Harimaya, dan 
Arjun Hari Banskota. Ketiga orang sejawat Qui itu bekerja di 
Toyama Medical and Pharmaceutical University. Dalam 
penelitiannya, Qui Kim Tran menggunakan Sarang Semut 
yang berbobot 2-3 kg, kemudian diekstrak dengan berbagai 
pelarut seperti air, methanol, dan campuran methanol-air.
Mereka lantas menumbuhkan 3 sel kanker yang amat 
metastesis alias mudah menyebar ke bagian tubuh lain 
seperti kanker serviks, kanker paru, dan kanker usus. Dalam 
kedokteran, proliferasi berarti pertumbuhan sel yang sangat 
cepat dan abnormal. Kanker memang berarti pertumbuhan 
sel yang cepat dan tidak terkontrol sementara anti-proliferasi 
berarti menghambat proses penggandaan sel.
Seperti dikutip dari Buletin Farmasi Biologi, Qui Kim Tran dan 
rekan-rekannya mengatakan bahwa seluruh ekstrak Sarang 
Semut menekan proliferasi sel tumor manusia. Dalam tes itu 
terbukti bahwa tingkat efektivitas EC50 mencapai 9,97 mg / 
ml dalam ekstrak metanol.
Ini berarti bahwa hanya dengan dosis kecil, 9,97 mg / ml, 
ekstrak Sarang Semut dapat menekan 50%......

......Tingkat pertumbuhan sel kanker. Sedangkan EC50 dalam 
ekstrak air adalah 22,3 mg / ml campuran metanol-air, 11,3 mg / 
ml. Penelitian menegaskan pengalaman empiris banyak orang 
yang sembuh dari kanker.
Selain itu, Sarang Semut juga mengandung tokoferol. Tokoferol 
mirip dengan vitamin E yang memiliki efek antioksidan yang 
efektif. Menurut Prof Dr Elin Yulinah Sukandar, profesor Farmasi 
di ITB, kandungan tokoferol yang cukup tinggi. Fungsi tokoferol 
sebagai antioksidan dan anti kanker.

......aktivitas menghilangkan sel-sel kanker tanpa merusak 
sel-sel dan jaringan normal di sekitarnya.
Khasiat dan manfaat temu putih sudah dipercaya memiliki 
kemampuan antikanker seperti kanker payudara, kanker 
ovarium, dan kanker paru-paru, namun banyak penelitian lain 
juga menemukan efek antikanker kunyit putih terhadap 
berbagai jenis kanker lain.

Telah dipercaya mengandung khasiat dan manfaat bagi 
kesehatan. Dan sudah banyak digunakan secara tradisional 
untuk perawatan kanker karena diyakini memiliki sifat untuk 
membunuh pertumbuhan kanker. B-TUMERE menjadi produk 
berteknologi menggunakan kunyit putih dengan melihat 
penelitian yang telah membuktikan kemanjurannya untuk 
mencegah dan mengatasi kanker. 
Kunyit putih juga dikenal sebagai kunir putih, atau Curcuma 
zedoaria diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. 
Beberapa manfaat kunyit putih termasuk analgesik atau obat 
penghilang rasa sakit, anti-alergi, tukak lambung, anti-racun 
(penangkal bisa ular), dan anti-in�amasi/antiradang.
Manfaat kunyit putih untuk kesehatan tidak dapat diremehkan. 
Mulai dari akar, minyak dan daun kunyit putih, bisa dijadikan 
obat.
Tanaman ini, yang biasa ditemukan di Bangladesh, Sri Lanka, 
India, Cina, Jepang, Brasil, Nepal dan Thailand, secara 
tradisional telah digunakan oleh masyarakat sebagai obat untuk 
mengatasi gangguan menstruasi, pencernaan yang terganggu, 
muntah dan kanker.
Dilaporkan bahwa di dalam kunyit putih terdapat lebih dari 20 
kandungan seskuiterpen, curcuminoid, dan etil 
p-metoksisinamat.
Beberapa publikasi ilmiah menunjukkan bahwa kunyit putih 
memiliki efek anti-proliferasi pada sel MCF-7 (sel kanker 
payudara), HL-60 (sel kanker leukemia), dan OVCAR-3 (sel 
karsinoma ovarium).
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa bahan aktif dalam kunyit 
putih dapat memiliki efek sitotoksik pada sel kanker. Sitotoksik 
adalah efek merusak pada suatu zat dalam sel, sehingga sel 
dapat berhenti berkembang, tumbuh, dan membelah atau dapat 
mengalami kematian. Sebagai contoh, penelitian telah 
menunjukkan adanya aktivitas sitotoksik dari temu putih 
terhadap sel SiHa (sel kanker ovarium).  Ada juga yang 
mengatakan kandungan kunyit putih dapat merangsang 
apoptosis......

LORANTHUS 
LORANTHACEAE 
(BENALU)

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 de�cit 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
Anti in�ammatory (mengurangi peradangan, meredakan 
nyeri dan menurunkan demam).
Antiseptik
Melancarkan perdaraan darah
Mempengaruhi keseimbangan jaringan
Meningkatkan daya ingat
Antioksidan
Meningkatkan kecerdasan
Meningkatkan kemampuan mental 

MYRMECODIA 
PENDANS
(SARANG SEMUT)

CENTELLA 
ASIATICA 
(PEGAGAN) 

CURCUMA 
ZEDOARIA 
(KUNYIT PUTIH) 


