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Info produk & pemesanan, hubungi : PRODUK BERTEKNOLOGI 
SINBIOTIK MEMBANTU 
MENGATASI MAAG DAN 

ASAM LAMBUNG

B-GASTRO OBAT HERBAL BERKHASIAT AMPUH 
UNTUKMEMBANTU MENGATASI 

MAAG SECARA ALAMI

INILAH PRODUK BERTEKNOLOGI DIPRODUKSI
DENGAN MEMADUKAN KHASIAT BAHAN-BAHAN
HERBAL YANG DAPAT MEMBANTU MENCEGAH &

MENGATASI MAAG TANPA EFEK SAMPING



Pegagan mengandung manfaat kesehatan, dan B-Gastro 
memaksimalkannya untuk kesehatan khususnya maag, 
infeksi lambung, asam lambung dan perut kembung 
serta berbagai gangguan kesehatan yang berkaitan 
dengan lambung.

Sakit maag, asam lambung tinggi, infeksi lambung, dan 
perut sering kembung coba B-Gastro produk 
berteknologi sinbiotik berkhasiat ampuh mengatasi 
maag dan lain-lain. B-Gastro dengan kandungan 100% 
herbal dan disempurnakan dengan komposisi enzim 
menambah khasiat pemulihan. Nutrisi yang seimbang 
B-Gastro berguna untuk terapi pengobatan, terapi 
pascapengobatan operasi dan menjaga kesehatan tubuh. 
B-Gastro adalah kombinasi Centella Asiatica, 
Andrographidis Paniculata dan Senna Alexandrinna yang 
diproduksi dengan menggunakan teknologi modern 
sehingga aman bagi tubuh dan cepat menyerap. Sakit 
maag dan lainnya sekarang sudah ada B-Gasto herbal 
berteknologi asli mengatasi maag, asam lambung, perut 
kembung dan peradangan di lambung.

•  Membantu mengatasi kolera
•  Membantu mengatasi batuk bronchitis
•  Meringankan asma dan gangguan ginjal
•  Mengatasi luka bakar dan mengurangi dampaknya
•  Meringankan kusta
•  Analgesik
•  Antiin�ammatori (mengurangi peradangan, nyeri &
    demam)
•  Antiseptik
•  Melancarkan perdaraan darah
•  Memelihara keseimbangan jaringan
•  Membantu meningkatkan daya ingat

CENTELLA ASIATICA 
(PEGAGAN)

B-Gastro mempunyai sederet manfaat yang diperoleh dari 
Pegagan, tanaman obat yang berkhasiat nyata membantu 
mengatasi berbagai permasalahan kesehatan sejak zaman 
nenek moyang kita. Kini Anda tidak perlu repot mengolah 
Pegagan, cukup B-Gastro saja.

ANDROGRAPHIS 
PENICULATA FOLIUM 
(SAMBILOTO)

SENNA ALEXANDRINNA 
(JATI CINA)

KANDUNGAN & FARMAKOLOGI

Pegagan dipercaya dapat membantu
mengatasi:

Khasiat & manfaat:
•  Membantu mengurangi keluhan 
    sakit maag
•  Mengatasi perut kembung
•  Mengurangi infeksi lambung
•  Mengurangi asam lambung
•  Detoksi�kasi racun tubuh
•  Sumber antioksidan alami

•  Antioksidan
•  Membantu meningkatkan kecerdasan
•  Memabantu meningkatkan kemampuan mental
•  Membantu mengatasi lemah mental pada anak-anak
•  Membantu anak-anak penderita attention de�cit disorder
    (add), salah satu tanda autis pada anak
•  Mempunyai efek relaksasi pada sistem saraf yang
    overaktif
•  Memberi reaksi positif daya rangsang saraf otak dan 
    memperlancar darah di pembuluh-pembuluh otak
•  Membantu meningkatkan daya tahan tubuh
•  Mengurangi stress
•  Membantu merangsang pertumbuhan kuku dana akar 
    rambut.

Jati cina sudah dikenal sebagai tumbuhan yang mempunyai 
khasiat kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan 
sembelit, juga untuk menunjang program diet.
Daun senna juga dapat membantu memperlancar buang air 
besar (BAB) sehingga menyehatkan sistem metabolisme 
tubuh dan juga memelihara kesehatan lambung. Jati cina 
atau Senna juga dapat membuang racun dari dalam tubuh 
melalui sistem pencernaan yang sehat. Selain itu manfaat 
lain dari konsumsi ramuan jati cina dapat membantu 
mengusir sembelit dan mencegah wasir serta ambeien. 
Bagi yang menderita cacingan konsumsi air rebusan daun 
senna juga dapat membunuh 
cacing. Mencegah obesitas 
menjadi penting karena salah 
satu penyebab penyakit 
degeneratif ini harus diatasi 
dengan konsumsi ramuan jati 
cina. Masih banyak khasiat dan 
manfaat daun jati cina untuk 
kesehatan. Namun Anda tidak 
perlu bingung dan repot, cukup 
konsumsi B-Gastro secara 
teratur maka semua kebaikan 
daun senna menjadi bagian dari 
kesehatan tubuh Anda.

Tanaman sambiloto memiliki banyak khasiat yang 
digunakan untuk mencegah pembentukan radang, 
memperlancar air seni (diuretika), menurunkan 
panas badan (antipiretika), obat sakit perut, 
kencing manis, dan terkena racun. kandungan 
senyawa kalium memberikan khasiat menurunkan 
tekanan darah. Hasil percobaan farmakologi 
menunjukkan bahwa air rebusan daun sambiloto 
10% dengan takaran 0.3 ml/kg berat badan dapat 
memberikan penurunan kadar gula darah yang 
sebanding dengan pemberian suspensi 
glibenclamid. Selain itu, daun Sambiloto juga 
dipercaya bisa digunakan sebagai obat penyakit 
tifus dengan cara mengambil 10-15 daun yang 
direbus sampai mendidih dan diminum air 
rebusannya.




