




Portofolio suplemen nutrisi kami yang dikembangkan secara 
eksklusif sejalan dengan falsafah QNET untuk meningkatkan 
hidup dan hidup sehat sepenuhnya… jasmani maupun rohani.

Dipersembahkan dengan mengingat para pelanggan kami, 
pilihan merek kualitas dan vitalitas bernutrisi tinggi ini 
memberikan cara untuk menjalani hidup sehat dan seimbang 
bagi Anda dan keluarga.



Vitalitas Di Saat Anda 
Membutuhkannya
NutriSky® adalah campuran jus yang mengandung 
Swietenia macrophylla, buah yang mengandung 
konsentrasi tinggi flavonoid dan saponin. Dua 
kelompok nutrisi yang luar biasa ini menyatu 
dengan efek sinergis untuk meningkatkan stamina 
dan vitalitas dengan memperbaiki sirkulasi darah, 
sekaligus menyegarkan serta memperkuat tubuh.

Asal usul Swietenia 
macrophylla
Selama lebih dari 1.000 tahun, Swietenia 
macrophylla, buah tropis langka yang kaya akan 
flavonoid dan saponin, telah dikonsumsi oleh 
penduduk asli karena khasiat penyembuhan dan 
vitalitasnya. Pada tahun 1990-an, lima tahun upaya 
penelitian akhirnya berhasil mengolah buah tersebut 
menjadi ekstrak makanan sehat terkonsentrasi.

Swietenia macrophylla adalah buah dari pohon 
yang selalu hijau, yang merupakan keluarga Melia, 
dan tumbuh di negara tropis seperti Kepulauan 
Solomon, yang iklimnya ideal dan bebas 
pencemaran lingkungan. Swietenia macrophylla 
juga menawarkan campuran berharga protein alami, 
karbohidrat, enzim, serat diet, lemak, mineral, dan 
beragam nutrisi penting yang siap berasimilasi 
dengan tubuh manusia untuk memberikan manfaat 
luar biasa.

Manfaat Utama Saponin
• Meningkatkan Vitalitas Anda. 
• Memperkuat sistem kekebalan tubuh. 
• Memperkuat fungsi jantung Anda.

Manfaat Utama 
Flavonoid
• Meningkatkan sirkulasi darah dan stamina. 
• Memberikan perlindungan terhadap kerusakan 
   oksidatif dan kerusakan karena radikal bebas. 
• Mengurangi timbunan lemak dalam aliran darah.



Pathman Senathirajah
Direktur Utama
The V
“Tuntutan profesi saya sebagai pelatih dan pembicara berskala 
internasional membuat saya harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk 
menyelenggarakan acara dan berada di atas panggung, ditambah dengan 
melakukan perjalanan lintas benua. Saya telah menjalani semua ini selama 
hampir satu dasawarsa dan sudah tak terhitung berapa kali saya harus 
menyerah terhadap kelelahan dan kelemahan fisik. Lalu saya menemukan 
NutriSky®. Dilengkapi dengan bahan-bahan yang mampu meningkatkan 
energi, NutriSky® mampu meningkatkan stamina dan ketahanan tubuh 
saya. Saat ini, saya tidak hanya memiliki energi ganda saat berada di atas 
panggung, bahkan saya masih sanggup untuk meluangkan waktu bermain 
golf. NutriSky® adalah produk luar biasa yang telah dibuktikan oleh saya 
dan banyak orang. Jika Anda menginginkan vitalitas setiap saat, maka 
yang Anda butuhkan adalah sebungkus NutriSky®.”

Memperbaiki Sirkulasi 
Darah dan Meningkatkan 
Vitalitas Anda
Swietenia macrophylla adalah bahan terpenting dalam 
NutriSky®, yang memiliki khasiat bermanfaat berkat 
kandungan saponin dan flavonoid, yang bekerja secara 
sinergis dalam meningkatkan vitalitas dan stamina tubuh. 

Saponin telah menunjukkan aktivitas antielastase dan 
antihyaluroidase secara in vitro, yang bermanfaat untuk 
perlindungan dan pengobatan ketidakcukupan pembuluh 
darah. Saponin menghambat aktivitas hyaluronidase 
dengan cara non-kompetitif dan bergantung pada dosis. 
Aksi stimulasi saponins dalam sirkulasi darah diperkuat 
oleh flavonoid. Aktivitas utama terkait flavonoid adalah 
kemampuannya bertindak sebagai zat aktif dalam 
pembuluh darah yaitu mengurangi permeabilitas dan 
meningkatkan daya tahan pembuluh kapiler darah. 
Hasilnya adalah peningkatan vitalitas Anda.

Kandungan
Maltodekstrin, Buah Swietenia macrophyllae, 
Kulit Kayu Psyllium, Tepung Sayur, Perisa yang 
Diizinkan, Frutafit, Serat Larut Air, Serbuk Jus 
Lemon dan Stevia (12 g per penyajian).

Penggunaan yang Disarankan
• ½-1 sachet bila dibutuhkan.
• Campur dengan 200 ml air.
• Aduk dan sajikan. 

www.nutrisky.com



Olé Olive Leaf Extract 
adalah solusi baru bagi 
Anda untuk mendapatkan 
antioksidan lima kali lebih 
banyak dari suplemen 
Vitamin C tradisional. 
Penyerapannya yang efektif 
ke tubuh Anda dipermudah 
dengan bentuk cairnya yang 
siap dikonsumsi. Cukup 
minum satu sendok atau 
tambahkan ke makanan 
atau minuman favorit Anda!

Ekstrak Daun Zaitun
Pengawal Alami Anda
Tanpa sistem kekebalan tubuh yang bekerja 
secara memadai, tubuh Anda rentan terhadap 
penyakit atau wabah yang datang menyerang. 
Tetapi saat sistem kekebalan tubuh sibuk 
melindungi tubuh Anda, siapa yang melindungi 
sistem kekebalan Anda?

Ekstrak daun zaitun dikenal luas sebagai 
penangkal alami terampuh bagi sistem 
kekebalan tubuh Anda, mengandung kapasitas 
antioksidan 400% lebih besar dari Vitamin C, dan 
kandungan polifenolik hingga 40 kali lebih banyak 
dibandingkan minyak zaitun extra-virgin.

Dengan kandungan antioksidan serta kapasitas 
polifenolik yang tinggi, ekstrak daun zaitun 
merupakan penangkal tangguh dalam memerangi 
radikal bebas.



Sumber Segala Kebaikan
Pemanfaatan ekstrak daun zaitun terus meningkat 
seiring sejarah, dengan uji ilmiah afirmatif yang 
dilakukan sejak abad ke-19. Ekstrak daun zaitun 
mengandung berbagai unsur kelumit yang penting 
bagi kesehatan, termasuk Vitamin C, zat besi, seng, 
selenium, kromium, betakaroten, dan berbagai 
jenis asam amino penting. Ekstrak daun zaitun juga 
merupakan sumber antioksidan yang melimpah. 
Secara tradisional, ekstrak daun zaitun telah digunakan 
untuk mengobati demam, masuk angin dan flu, batuk 
biasa dan asma.

Antioksidan dan 
Penangkal Radikal Bebas
Saat kita menghirup oksigen, sel-sel tubuh kita 
memanfaatkan oksigen tersebut untuk menghasilkan 
energi, yang juga menciptakan radikal bebas sebagai 
produk sampingan alami. Radikal bebas adalah 
molekul-molekul yang telah kehilangan salah satu 
elektronnya, sehingga menjadikannya tidak stabil dan 
sangat reaktif. Radikal bebas ini kemudian merusak 
tubuh kita, yang dikenal dengan istilah kerusakan 
oksidatif. Selain ini, pola makan yang buruk, paparan 
yang berlebihan terhadap sinar matahari, polusi, dan 
berbagai zat seperti alkohol dan rokok juga menciptakan 
radikal bebas yang semakin merusak sel-sel tubuh kita.

Antioksidan membantu mencegah atau 
memperlambat kerusakan oksidatif pada tubuh 
kita sekaligus memperbaiki sel tubuh yang rusak. 
Antioksidan juga membantu mencegah 
tanda-tanda penuaan dengan menekan degradasi 
sel dan membantu pencegahan sejumlah penyakit 
degeneratif. 

Ekstrak daun zaitun adalah sumber penting 
antioksidan, dan telah terbukti secara ilmiah 
mengandung kapasitas antioksidan lima kali lebih 
banyak daripada Vitamin C dan memiliki khasiat 
dua kali lebih tinggi dibandingkan Ekstrak Teh Hijau 
dan Ekstrak Biji Anggur, yang keduanya merupakan 
sumber antioksidan yang populer. Lebih lanjut, 
buah-buahan yang umumnya dikenal memiliki 
kandungan antioksidan tinggi, seperti cranberry dan 
Rasberi, hanya mengandung sebagian kecil khasiat 
antioksidan bila dibandingkan dengan yang dimiliki 
oleh ekstrak daun zaitun segar.



Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Ascorbic Acid
(Vitamin C) 2,100

Green Tea
Extract 5,937

Grape Seed
Extract 6,250

10,465
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Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Raspberry Fruit 49

Wild Blueberry Fruit 93

Cranberry Fruit 95
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PERBANDINGAN DENGAN 
BUAH & SUPLEMEN 
ANTIOKSIDAN



Antioksidan Polifenolik 
dan Flavonoid
Ekstrak daun zaitun mengandung spektrum 
antioksidan polifenolik yang luas, yang memiliki 
khasiat penangkal radikal bebas yang sangat 
kuat. Fenol utama dalam ekstrak daun zaitun, 
oleuropein, terbukti mampu memperkuat sistem 
kekebalan tubuh, dan riset menunjukkan zat ini 
memiliki efek menurunkan tekanan darah yang 
positif in vivo (dalam tubuh) dan menunjukkan 
aktivitas antioksidan yang kuat. Berpadu dengan 
banyak kandungan fenol dalam ekstrak daun 
zaitun terdapat flavonoid, dengan yang paling aktif 
adalah antioksidan kuat rutin, katesin dan luteolin.

Antimikroba
Di antara begitu banyak fenol yang ditemukan 
dalam ekstrak daun zaitun segar terdapat 
hidroksitirosol, yang merupakan turunan katekol 
dari oleuropein. Baik oleuropein maupun 
hidroksitirosol merupakan zat antimikroba yang 
kuat dalam melawan berbagai jenis virus, bakteri, 
khamir dan jamur. Hidroksitirosol secara khusus 
dikenal karena spektrum antimikrobanya yang 
luas.

Efek Herxheimer
Ada kalanya ketika orang mulai meminum 
suplemen pembersih tubuh yang memerangi 
radikal bebas dan mikroba, mereka mengalami 
gejala jangka pendek yang tidak diinginkan 
namun tidak berbahaya, seperti kelelahan, 
sakit kepala ringan, nyeri otot atau sendi, atau 
sedikit ruam. Ini disebabkan suplemen sedang 
‘membersihkan’ tubuh dan memusnahkan 
mikroba penyebab penyakit yang tidak diinginkan. 
Tubuh memulai proses penyembuhan alaminya 
untuk menghilangkan racun ini dengan bantuan 
suplemen.

Ini disebut ‘efek penyembuhan’, atau ‘Efek 
Herxheimer’. 

Tidak semua orang mengalami Efek Herxheimer, 
tapi bagi mereka yang mengalaminya, penting 
kiranya untuk diingat bahwa hal tersebut normal 
dan tidak akan berlangsung lama. Gejala-gejala 
ini menunjukkan bahwa suplemen tersebut mulai 
bekerja dan secara efektif melenyapkan penyebab 
gangguan kesehatan.

Banyak praktisi kesehatan menyarankan untuk 
minum banyak air putih di antara dosis suplemen, 
khususnya dalam beberapa minggu pertama. 
Ini membantu menjaga sistem limpa dan ginjal 
berfungsi dengan baik dan menjadikannya lebih 
mampu menangani kelebihan racun.

Peran Herbal Alternatif 
dalam Pengobatan 
Modern
Yang menjadi kekhawatiran belakangan ini adalah 
penggunaan luas, dan mungkin berlebihan, dari 
antibiotik dan obat-obatan resep – yang dahulu 
dianggap sebagai senjata terkuat pengobatan 
konvensional – sebenarnya menjadikan mikroba 
sasaran menjadi lebih kebal, sehingga terjadi 
mutasi penyakit yang melemahkan efek antibiotik.

Aspek alami potensi medis dalam tumbuhan, 
seperti daun zaitun, menjadikan penggunaannya 
sebagai pelengkap dan sangat bermanfaat bagi 
gaya hidup sehat.



Total Antioxidant Capacity (TAC)  TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre)

Mangosteen Juice 56,994

Noni Juice 17,998

Acai & Guarana Juice 59,994

Goji Juice 81,000
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Total Antioxidant Capacity-(TAC) µmol TE/Litre

507,184

TAC lebih dari 500% 
lebih besar dari jus buah 
terkenal
Kapasitas Antioksidan Total (TAC) dari Olé 500% 
lebih besar dari ‘jus super’ antioksidan yang 
terkenal.

Bahan murni dan alami
Olé tidak mengandung perisa buatan, pewarna, 
pengawet, alkohol, gula, laktosa, pati, khamir, 
gluten, atau produk hewani.

Pengakuan kendali mutu
Pengakuan, pencantuman dan/atau sertifikasi oleh 
sejumlah badan pengatur, di antaranya:

     o Good Manufacturing Practice (GMP)
     o Australian Register of Therapeutic Goods   
        (ARTG)
     o WHO Guidelines on Good Agricultural 
        and Collection Practices of Herbal 
        Medicines (GACP)
     o Pabrik Bersertifikat Halal oleh Gold Coast 
        Layanan Sertifikasi Halal

PERBANDINGAN 
DENGAN KANDUNGAN 
ANTIOKSIDAN “JUS 
SUPER”

Manfaat Utama
• Mendukung sistem kekebalan tubuh Anda.
• Meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan 

radikal bebas pada sel-sel tubuh Anda 
yang disebabkan polutan, paparan 
berkepanjangan terhadap sinar matahari, 
pola makan yang buruk, dan berbagai zat 
seperti alkohol dan rokok. 

• Membantu pemeliharaan kesehatan 
sepanjang tahun dengan dosis harian. 

• Mengurangi kerusakan yang disebabkan 
oleh oksidasi, yang terjadi saat kita 
menghirup oksigen.

Penggunaan yang 
Disarankan
Dewasa:      sendok teh (5 ml) 2 hingga 3 kali 
                    sehari sesudah makan.
Anak-anak:  ½ sendok teh (2,5 ml) 2 hingga 3 kali 
                    sehari sesudah makan.

• Tuangkan Olé ke sendok teh dan minum 
langsung dari botol untuk konsumsi cepat dan 
mudah.

• Campur satu sendok teh Olé dengan jus buah 
atau minuman lain; campur setengah sendok 
teh saja untuk anak-anak.

• Simpan dengan suhu di bawah 30ºC untuk 
menjamin khasiat Olé.

• Minum banyak air di antara dosis Olé Anda.
• Tambahkan satu sendok teh Olé langsung ke 

makanan Anda; tambahkan setengah sendok 
teh saja untuk anak-anak.



“Dr Sulaiman menunjukkan kekuatan alami Olé untuk 
meningkatkan kesehatan secara menyeluruh…”

Dr Zaitun Sulaiman, 
PhD Psikologi
Praktisi Psikoterapi
Bersertifikasi dalam bidang Anti-penuaan (A4M)

Dr Zaitun Sulaiman menyandang gelar PhD di bidang Psikologi 
Teosentris dari La Salle University, AS. Ia mendapatkan 
sertifikasi dewan di bidang Anti-Penuaan dari American Board 
of Anti-Aging & Regenerative Medicine (A4M) dan meneruskan 
dengan meraih sertifikasi dalam terapi hormon. 
 
Ia juga CEO dari Complementary Therapies Academy (Asia) 
Sdn Bhd dan seorang fasilitator kursus yang mengkhususkan 
diri dalam menyediakan pelatihan keterampilan lunak dalam 
seni mengelola manusia untuk sektor korporasi dan pemerintah 
sejak tahun 1994. Akademi ini juga menawarkan berbagai 
program pelatihan peningkatan dan kualifikasi profesional untuk 
praktisi kesehatan di bidang obat-obatan pelengkap.

“Tubuh kita memerlukan Vitamin C dalam dosis besar untuk 
meringankan respons normal tubuh terhadap stres dan kita 
membutuhkannya dari makanan yang kita makan. Untunglah 
kita memiliki Olé Olive Leaf Extract yang mengandung beragam 
unsur kelumit yang penting bagi kesehatan seperti Vitamin C, 
zat besi, seng, selenium, kromium, betakaroten dan juga 
beragam asam amino penting. Olé Olive Leaf Extract adalah 
pilihan terbaik karena mengandung kapasitas antioksidan 
400 persen lebih besar dibandingkan Vitamin C! 

“Salah satu hal terbaik dari Olé Olive Leaf Extract adalah produk 
ini berbentuk cair sehingga membantu tubuh Anda menyerap 
mineral, vitamin dan nutrisi ke dalam aliran darah dengan lebih 
efektif dibandingkan dengan bentuk kapsul atau tablet yang 
dijual di pasaran.

Peringatan
Jangan melebihi jumlah yang disarankan. Bila Anda sedang hamil, menyusui, atau memiliki gejala atau penyakit kronis atau 
kambuhan, harap berkonsultasi dengan profesional perawatan kesehatan atau praktisi medis Anda sebelum menggunakan 
produk ini.

Pernyataan Sangkalan
Produk ini ditujukan untuk digunakan bersama dengan pola makan sehat serta olahraga yang memadai untuk mempertahankan 
kesehatan tubuh secara umum. Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan dalam perawatan, pengobatan atau pencegahan 
penyakit atau wabah apa pun. Produk ini tidak ditujukan untuk menggantikan saran profesional medis, dokter atau praktisi 
medis. Bila Anda merasa tidak nyaman akibat menggunakan produk ini, segera konsultasikan dengan dokter Anda.

www.ole-leaf.com

“Olé tak diragukan lagi adalah 
produk yang tepat untuk Anda. 
Bahkan saya sendiri juga 
menggunakan Olé sebagai 
pelindung tubuh alami!”



Salad Yunani atau horiatiki salata dikenal dan 
dinikmati di seluruh dunia. Salad ini adalah 
tambahan yang umum di setiap hidangan Yunani 
dan juga enak dimakan begitu saja atau disertai 
hidangan lain. Banyak sajian mengadopsi hidangan 
ini, dan salad ini dapat ditemukan di banyak 
restoran sebagai hidangan pembuka, hidangan 
sampingan atau hidangan utama. Mudah-mudahan 
resep ini membantu Anda mendapatkan rasa 
otentik yang berani yang merupakan ciri khas salad 
ini. Kuncinya adalah memberikan perhatian pada 
detail terkecil yang memberikan kelezatan: seperti 
menemukan tomat yang segar, mentimun yang 
segar, minyak zaitun Yunani yang bagus, buah 
zaitun yang bagus, keju feta yang lezat dan herba 
yang bermutu, dan tentu saja, tambahkan Olé 
Olive leaf Extract ke saus Anda sehingga salad ini 
menjadi lebih bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Untuk 4 porsi
Kandungan

1 tomat masak ukuran sedang
200 g tomat ceri masak
1 bawang merah ukuran sedang
1 mentimun
1 paprika hijau
Segenggam dill segar
Segenggam daun mint segar
1 cangkir buah zaitun hitam Kalamata
200g keju feta blok
¼ cangkir minyak zaitun extra virgin
3 sendok teh cuka anggur merah
1 sendok teh Olé olive leaf extract
½ sendok teh oregano kering
¼ sendok teh lada hitam yang baru digiling
¼ sendok teh garam laut

Cara Membuat

1. Potong tomat sedang berbentuk serong dan 
belah dua tomat ceri. Masukkan semua tomat 
ke mangkuk salad besar. Iris bawang merah 
tipis-tipis dan tambahkan ke tomat. Goreskan 
garpu di sisi mentimun sehingga menimbulkan 
goresan dalam di kulitnya, kemudian potong 
tebal-tebal. Buang biji paprika, iris berbentuk 
cincin dan tambahkan salad bersama dengan 
mentimun.

2. Cincang kasar dill dan sebagian besar daun 
mint, sisakan sedikit yang berukuran kecil 
untuk hiasan. Tambahkan herba cincang ke 
mangkuk salad, kemudian peras buah zaitun 
hitam untuk memberikan rasa pada sayuran, 
kemudian masukkan.

3. Campur minyak zaitun extra virgin, cuka 
anggur merah, oregano kering dan Olé olive 
leaf extract di wadah plastik kecil bertutup. 
Kocok kuat-kuat agar semuanya tercampur 
rata dan tuangkan di atas salad. Tambahkan 
garam dan lada hitam lalu biarkan bumbu 
salad meresap hingga siap disajikan.

4. Untuk penyajian, letakkan irisan keju feta 
di atas salad. Taburkan oregano di atasnya 
bersama dengan daun mint, perciki minyak 
zaitun extra virgin kemudian hidangkan.

Tahukah Anda?
Ekstrak daun zaitun mengandung 
berbagai unsur kelumit yang 
penting bagi kesehatan, termasuk 
Vitamin C, zat besi, seng, 
selenium, kromium, betakaroten, 
dan berbagai jenis asam amino 
penting. Ekstrak daun zaitun juga 
merupakan sumber antioksidan 
yang melimpah. Secara 
tradisional, ekstrak daun zaitun 
telah digunakan untuk mengobati 
demam, masuk angin dan flu, 
batuk biasa dan asma.

Salad Yunani
Sumber Antioksidan yang Lezat



FibreFit adalah serat diet larut air 100% alami yang 
terbuat dari sumber tanaman organik yang disebut 
Gum Acacia, yang kaya dengan prebiotik yang 
membantu stimulasi bakteri baik di usus, sehingga 
menjaga sistem pencernaan yang sehat. Dengan 
kandungan kalsiumnya yang tinggi, FibreFit juga 
membantu memperkuat tulang dan gigi, sehingga 
merupakan pelengkap makanan yang unggul 
secara menyeluruh.

Bagian Penting dari Pola 
Makan yang Sehat
Terdapat dua jenis serat makanan yang penting 
bagi kesehatan tubuh.

• Serat larut air. Jenis serat ini larut dalam 
air lalu membentuk materi semacam gel. 
Terdapat sejumlah bukti bahwa serat 
larut air dapat mengurangi risiko penyakit 
jantung dengan mengurangi penyerapan 
kolesterol ke dalam aliran darah. Anda bisa 
menemukan sejumlah serat larut air dalam 
gandum utuh, polong-polongan, kacang-
kacangan, apel, buah sitrus, wortel, barley 
dan psyllium.

• Serat tidak larut air. Jenis serat ini 
mendorong pergerakan materi melewati 
sistem pencernaan Anda dan meningkatkan 
massa kotoran, sehingga dapat bermanfaat 
bagi mereka yang mengalami masalah 
sembelit atau buang air besar tidak teratur. 
Tepung gandum utuh, kulit ari gandum, 
kacang-kacangan dan banyak sayuran 
merupakan sumber yang baik untuk serat 
tidak larut air.

Manfaat Kesehatan dari 
Pola Makan Kaya Serat

• Membantu mencegah sembelit
• Mengurangi risiko masalah pencernaan
• Membantu menurunkan kadar kolesterol 

darah
• Membantu mengontrol kadar gula darah
• Membantu pengelolaan berat badan

Apakah Anda 
Mendapatkan Cukup 
Serat?
Berapa banyak serat yang Anda butuhkan? 
Melalui penelitian ekstensif, ilmuwan menentukan 
bahwa rata-rata orang harus mengonsumsi 
kurang lebih 25-38 gram serat per hari (atau 10-13 
gram per 1.000 kalori), dari jumlah itu setidaknya 
5-10 gram harus berupa serat larut air. Menurut 
Dietary Guidelines for Americans, mengonsumsi 
serat penting untuk fungsi pencernaan yang 
baik dan dapat mengurangi gejala sembelit 
kronis, ambeien, dan gangguan pencernaan lain 
seperti divertikulosis. Bahkan terdapat bukti yang 
menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat dapat 
mengurangi risiko jenis kanker tertentu, seperti 
kanker usus besar.



Sumber Makanan
Perbandingan Serat Larut*

3 sachet
(Dosis harian untuk dewasa**)

Serat Larut Air: 15,06 g

Cangkir Selada 
Iceberg150
Iris Roti 
Gandum Utuh50

Buah Ara 
Kering16

Buah Prune 
Kering44

Wortel13

Cangkir 
Blueberry37

Cangkir Kubis 
Merah25

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Mangkuk Bubur 
Gandum

Cangkir Brokoli

Apel

10

6

15
*Disadur dari Anderson JW. Plant Fiber in Foods. 2nd ed. HCF Nutrition Research Foundation Inc, PO Box 22124, Lexington, KY 40522, 1990.
**2 sachet di pagi hari dan 1 sachet di malam hari.

=
Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Lebih Banyak Serat Larut Air 
Dibandingkan

Takaran Saji: 1 mangkuk | Serat Larut Air: 1,4 g

Takaran Saji: 1 cangkir | Serat Larut Air: 2,4 g

Takaran Saji: 1 sedang | Serat Larut Air: 0,34 g

Takaran Saji: 1 sedang | Serat Larut Air: 1,1 g

Takaran Saji: 1 cangkir | Serat Larut Air: 0,4 g

Takaran Saji: 1 cangkir | Serat Larut Air: 0,6 g

Takaran Saji: 1 cangkir | Serat Larut Air: 0,1 g

Takaran Saji: 1 iris | Serat Larut Air: 0,3 g

Takaran Saji: 1 sedang | Serat Larut Air: 1,0 g Takaran Saji: 1 sedang | Serat Larut Air: 0,93 g



Tambahkan FibreFit 
ke Makanan Anda
FibreFit mengandung getah pohon Gum 
Acacia Senegal dan Acacia Seyal dari 
Padang Rumput dengan kandungan 
serat larut air sekitar 85% (berdasarkan 
beratnya). FibreFit menyediakan serat larut 
air bagi kebutuhan tubuh Anda setiap hari. 
FibreFit adalah serat makanan larut air yang 
100% alami tanpa tambahan gula, pemanis 
buatan, pewarna, perisa, atau aditif apa 
pun.

Selain mengandung banyak serat larut air, 
FibreFit juga kaya kalsium yang membantu 
menunjang perkembangan tulang dan gigi 
yang kuat.

FibreFit terbuat dari Gum Acacia, sumber 
tumbuhan alami yang kaya akan prebiotik. 
Prebiotik berguna untuk merangsang 
pertumbuhan dan aktivitas bakteri 
menguntungkan di dalam flora usus. Ini 
penting bagi keseimbangan total pH dan 
menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Penggunaan yang disarankan

• FibreFit lebih cepat larut dalam air 
hangat dan juga dapat larut dalam 
air dingin, jus jeruk segar, kopi, 
dan susu.

• Untuk memastikan FibreFit larut 
dengan sempurna, tambahkan 
1 hingga 2 sachet ke minuman 
Anda sambil mengaduknya dengan 
cepat.

• FibreFit tidak berasa, tidak berbau 
dan tidak mengental. FibreFit 
dapat dengan mudah ditambahkan 
ke berbagai makanan, tanpa 
mengubah tekstur atau cita rasa 
makanan tersebut. Cukup taburkan 
FibreFit pada makanan Anda untuk 
meningkatkan asupan serat Anda.

• FibreFit sangat tahan terhadap 
panas, sehingga cocok untuk 
dibubuhkan pada kue, permen, 
dll. Produk ini juga tahan terhadap 
fermentasi ragi, karenanya bisa 
ditambahkan saat membuat roti, 
kue bolu, dll. Kandungan nutrisinya 
tetap bertahan selama proses 
berlangsung serta sepanjang masa 
penyimpanannya.

• Untuk mempertahankan khasiat 
produk ini, simpan di tempat yang 
kering dan sejuk dan lihat tanggal 
kedaluwarsanya pada sisi kemasan.

Pernyataan Sangkalan

Bila Anda memiliki masalah usus atau diabetes, konsultasikan dengan dokter Anda 
sebelum menambahkan suplemen serat ke diet Anda. Juga tanyakan pada dokter 
atau ahli farmasi apakah suplemen serat mungkin berinteraksi dengan obat yang Anda 
minum.

www.fibrefit.net

FibreFit Bersertifikat Halal.



Smoothie Pisang 
Stroberi Sehat
Saatnya Mendetoksifikasi Sistem Anda

Smoothie bisa menjadi salah satu makanan yang 
paling bergizi dan lezat di dunia. Smoothie buah 
yang sehat berisi fitonutrisi, vitamin, mineral, 
enzim, dan serat yang menyehatkan tubuh Anda 
serta memperkuat ketahanan tubuh dari penyakit.

Saat buah diblender, serat tumbuhan dihancurkan 
seperti saat Anda mengunyahnya; blender secara 
harafiah mengerjakan sebagian besar pekerjaan 
“mengunyah” bagi Anda. Dan mengunyah 
makanan lebih menyeluruh berarti Anda akan 
menyerap lebih banyak nutrisi.

Sarapan smoothie yang lezat akan membantu 
tubuh Anda terasa bugar di pagi hari. Resep ini 
tidak hanya mudah dibuat, tapi kombinasi stroberi 
dan pisang juga membuat resep smoothie rendah 
kalori yang nikmat saat Anda tidak punya banyak 
waktu untuk makan sarapan lengkap.

3 porsi
Kandungan
300 ml 1% susu rendah lemak
250 g stroberi yang tangkainya sudah dipotong
1 pisang dikupas dan dipotong kasar
15 ml madu
150 ml yogurt alami 
1 sachet FibreFit

Penyajian
1. Masukkan semua bahan ke blender dan kocok 
    hingga halus.
2. Atur rasa manis sesuai selera Anda.
3. Tuangkan ke gelas dan sajikan.

Informasi nutrisi untuk satu porsi
Kalori: 137
Kalori dari lemak: 18
Lemak total: 2g
Kolesterol: 7mg
Sodium: 54mg
Karbohidrat total: 32,2g
Serat diet: 7,7g
Protein: 5,1g

   Tahukah Anda?
• Stoberi mengandung banyak nutrisi, terutama 

Vitamin C. Stroberi juga merupakan sumber 
yang baik bagi Vitamin K dan mangan, juga 
asam folat, potasium, riboflavin, Vitamin B5, 
Vitamin B6, tembaga, magnesium, dan asam 
lemak omega-3. Selain berbagai nutrisi yang 
bermanfaat ini, stroberi juga mengandung 
fitonutrisi dan antioksidan dalam jumlah yang 
signifikan, yang membantu melawan radikal 
bebas yang merusak sel tubuh kita.

• Sebuah pisang mengandung 400mg potasium – 
salah satu nutrisi terpenting untuk menjaga 
kesehatan jantung dan sistem syaraf Anda. 
Studi ilmiah dari American Heart Association, 
University of Maryland Medical Center, dan 
Colorado State University menunjukkan bahwa 
diet yang rendah potasium kerap berakibat 
tekanan darah tinggi dan meningkatnya risiko 
terkena stroke. Jumlah potasium harian yang 
disarankan adalah 4g yang bisa dengan 
mudah dipenuhi dengan makan satu atau dua 
buah pisang dalam sehari.

• Selain mengandung banyak serat larut air, 
FibreFit juga kaya kalsium yang membantu 
menunjang perkembangan tulang dan 
gigi yang kuat. FibreFit terbuat dari Gum 
Acacia, sumber tumbuhan alami yang kaya 
akan prebiotik. Prebiotik berguna untuk 
merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri 
menguntungkan di dalam flora usus. Ini penting 
bagi keseimbangan total pH dan menjaga 
kesehatan sistem pencernaan.



Kebijakan Cina selama ribuan tahun kini tercakup 
dalam satu tablet. Dengan asupan campuran 
herba alami dan ganggang biru-hijau VEXTA, 
Anda akan segera merasakan keampuhan khasiat 
peningkat staminanya, membuat Anda merasa 
bagaikan raja masa kini!

MENGENAI VEXTA
Bukan hanya perwujudan resep kuno istana namun juga perbaikannya, VEXTA berkhasiat 
meningkatkan kinerja para raja masa kini. 

Ketika tekanan jaman modern menguras stamina fisik dan fungsi kelenjar adrenal melemah, 
kurangnya energi ini kerap menimbulkan keterbatasan pada kapasitas pria untuk berkinerja dan 
inspirasi tidak dapat diarahkan secara konstruktif.



KANDUNGAN
Masing-masing herba Cina VEXTA yang telah melalui penelitian dan pemilihan yang saksama – Rhodiola 
rosea, Cordyceps militaris, dan biji lokio Cina – memiliki bahan baku aktif utama yang diekstrak secara 
alami dan dikombinasikan dengan ganggang biru-hijau untuk menghasilkan suplemen herbal yang unik.

RHODIOLA ROSEA
Akar Rhodiola rosea adalah adaptogen legendaris (herba alami yang 
meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres, trauma, kegelisahan 
dan kelelahan). Efek Rhodiola rosea yang meningkatkan kinerja 
kemungkinan disebabkan oleh kapasitasnya mengurangi tingkat 
bahan kimia penyebab stres dalam tubuh yang dapat menurunkan 
fungsi kesehatan pria.
     

CORDYCEPS MILITARIS
Cordyceps meraih popularitas saat di Pekan Olahraga Cina tahun 
1993, ketika satu tim yang terdiri atas sembilan orang atlet Cina 
memecahkan sembilan rekor dunia dan mereka menyatakan 
kinerja mereka yang luar biasa di antaranya berkat penggunaan 
Cordyceps. Cordyceps diyakini menyeimbangkan Yin dan Yang serta 
memulihkan dan meningkatkan vitalitas pria.

BIJI LOKIO CINA
Biji lokio Cina, juga dikenal sebagai lokio bawang atau Allium 
tuberosum, adalah bagian dari diet Cina dan telah digunakan 
sebagai suplemen alami untuk mengobati beragam masalah 
kesehatan. Bahan ini dipandang memiliki kapasitas untuk 
menghangatkan ginjal1 dan meningkatkan energi Yang, keduanya 
penting bagi keseimbangan alami pria.

GANGGANG BIRU-HIJAU
Ganggang biru-hijau, atau bentuk spesifiknya, Spirulina, dijunjung 
sebagai makanan yang paling lengkap di alam karena kandungan 
antioksidan dan nutrisi terkonsentrasinya yang tinggi. Ganggang ini 
didapati memiliki banyak manfaat kesehatan potensial, termasuk 
efek kardiovaskuler dan perangsang kekebalan tubuh.

1 Dalam Pengobatan Cina Tradisional (TCM), sistem medis dengan sejarah lebih dari 4.000 tahun, sistem organ-meridian ginjal dikenal sebagai ‘posisi 
vitalitas’. Sistem organ-meridian ginjal bisa dipandang sebagai tidak hanya terdiri atas organ fisik itu sendiri, melainkan juga serangkaian fungsi atau 
aktivitas energetik dan fisiologis. Semua aktivitas ini menurut teori TCM membentuk basis untuk vitalitas inti dan kondisi kesehatan manusia. Dalam 
TCM, dikatakan bahwa fungsi ginjal berkorelasi langsung dengan kinerja alami pria, dan pemakaiannya secara berlebihan dapat melemahkan ginjal 
pria. Ginjal yang lemah kerap tampak pada diri pria melalui beragam cara termasuk melemahnya dorongan alami, dan/atau impotensi. Diagnosis paralel 
dalam sudut pandang pengobatan Barat adalah kurangnya testosteron. Dua pandangan ini belum tentu bertentangan karena keduanya memaparkan 
realita yang serupa meski dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

PENGGUNAAN YANG DISARANKAN
1 tablet tiap asupan, ½ jam setelah makan. 

*Ini adalah suplemen tradisional. Harap konsultasikan dengan dokter Anda bila gejala berlanjut.
*Disetujui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.

www.myvexta.com
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Perhatian:

Produk tergantung pada ketersediaan dan hukum yang berlaku di negara tempat produk tersebut dipasarkan dan dikirimkan. Beberapa produk 
mungkin tidak tersedia atau sesuai untuk dijual atau didistribusikan di negara Anda dan QNET dengan pertimbangan pribadinya berhak untuk 
mengganti produk tersebut atau menyediakan produk alternatif sebagaimana diperlukan sebagai penggantinya. Pernyataan sangkalan, syarat dan 
ketentuan berlaku sebagaimana diperlukan dan sesuai.
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