
NutriaPlus adalah  
suplemen Antioksidan terbaik, 

dibuat dari konsentrat buah dan sayur, ekstrak tumbuhan  
berkhasiat, vitamin C dan Selenium agar tubuh Anda mampu  

melindungi diri terhadap ancaman kesehatan di dunia modern ini.

NutriaPlus merupakan produk   
kesehatan alami yang pertama-kali   

memanfaatkan hasil penelitian  
menggunakan zebrafish !

Mulailah memperkenalkan produk-produk 
primadona Lifestyles untuk memperoleh 

kesehatan dan kemakmuran sekarang juga !

NutriaPlus dibuat mengikuti cara pembuatan produk yang baik 
(Good Manufacturing Practices/GMP) yang ditetapkan Direktorat 

Produk Kesehatan Alami Kanada (Canadian Natural Health Products 
Directorate). NutriaPlus telah diuji berulang-kali untuk memastikan 

keamanan dan manfaatnya.

Informasi lebih lengkap tentang Peluang Bisnis dan  
produk-produk Lifestyles, silakan hubungi Mitra Usaha  

Mandiri Lifestyles. Kunjungi kami di :

www.lifestyles.net

Minumlah NutriaPlus, nikmati …

Kadar Antioksidan  
LEBIH BANYAKLEBIH BANYAK bersama Intra !

LEBIH BANYAKLEBIH BANYAK Pelindung Sel Tubuh !

LEBIH BANYAKLEBIH BANYAK manfaat kesehatan !

7512 IND IND

PT. Lifestyles Intra
Graha Arteri Mas Kav. 25, Jl. Panjang No 68 (Kedoya Selatan) 

Jakarta Barat - 11520, Indonesia

Tel: (62-21) 580-0012 / 580-9972 / 581-1404    •    Email: indonesia@lifestyles.net   
www.lifestyles.net                @LifestylesLGN



NutraPlus diciptakan untuk meningkatkan “Bersama Lebih Baik” (Better Together)  
bila dikombinasikan dengan Intra – menjadi lebih berkhasiat sebagai Pelindung Kesehatan ! 

Zebrafish sangat tepat untuk penelitian, sebab :
• 70% kode genetiknya sama dengan manusia

• Memiliki kesamaan 85% gen penyebab penyakit pada manusia

•  Tubuhnya tembus-pandang, Peneliti dapat mempelajari sel tubuhnya 
dengan mudah

• Cara terbaik untuk melihat fungsi nutrisi dalam tubuh

• Mudah berkembang-biak dan cepat besar.

Zebrafish sedang dipakai untuk meneliti sejumlah 
penyakit manusia :
• Kanker
• Penyakit Jantung
• Alergi
• Akibat racun lingkungan dan polusi

Manfaat NutriaPlus yang telah terbukti :
•  Mengurangi kerusakan sel akibat pengaruh racun polusi  

dan kimiawi

• Menyehatkan sel tubuh – mengurangi peradangan di tingkat sel

• Menjaga sel sehat agar tetap sehat seumur hidup Anda

12 bahan yang saling mendukung dalam NutriaPlus :
• Amla  • Prune
• Brokoli  • Bit
• Wortel  • Spirulina
• Bawang Putih  • Alpha Lipoic Acid
• Biji Anggur  • Selenium
• The Hijau  • Vitamin C

Proses Penelitian – Cara Pembuatan NutriaPlus : 
•  NutriaPlus dibuat seiring dengan penelitian memakai Zebrafish di 

laboratorium Acenzia Inc.

•  Zebrafish dirangsang dengan stress, polusi, zat kimia tertentu, 
lalu diberi kombinasi zat-zat nutrisi alami, agar langsung dapat 
mengetahui pengaruh ramuan ini pada sel-sel tubuh Zebrafish.

•  Bila dicoba dengan kombinasi nutrisi alami yang berbeda, dapat 
dilihat segera zat-zat mana yang saling memperkuat (efek sinergi)

•  Kami mampu mengembangkan kombinasi 12 ramuan yang 
saling mendukung dan menunjukkan hasil luar biasa untuk 
menjaga kesehatan manusia !

•  Hasil yang terlihat di Zebrafish juga akan tampak di tubuh manusia 
– ini merupakan metoda paling terpercaya untuk menentukan 
mana yang paling menguntungkan bagi kesehatan manusia.

           Tahukah Anda ? 
Lifestyles adalah perusahaan yang pertama-kali menggunakan 
model penelitian Zebrafish untuk mengembangkan dan 
menyempurnakan manfaat produk kesehatan alami !

Dikombinasikan dengan Intra, 
MEMBUAT TINGKAT  MEMBUAT TINGKAT  
ANTI-OKSIDANNYA  ANTI-OKSIDANNYA  
BERTAMBAH 70%BERTAMBAH 70%**

* dibandingkan dengan Intra ditambah produk Nutria lama

Kisah tentang Zebrafish...

BANYAK YANG BANYAK YANG 
MIRIP KITA !MIRIP KITA !


