Tanya jawab seputa

Intra®

T:

Apakah Intra itu ?

J:	Intra adalah campuran unik dari 23 ekstrak tumbuh-tumbuhan yang dibuat
untuk membantu, menyeimbangkan dan memperkuat 8 sistem tubuh. Intra
diformulasikan dari sari tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat namun aman dan
telah diminum oleh orang diseluruh dunia sejak 15 tahun yang lalu. Intra adalah
makanan tambahan yang natural dan membantu memelihara vitalitas dan
kesehatan optimal.

T:

Apa saja manfaat yang dapat saya peroleh dengan mengkonsumsi Intra?

J:	Intra telah disusun dari kombinasi 23 ekstrak herbal yang tidak saja sangat kuat khasiatnya,
namun juga sangat aman untuk dikonsumsi, serta telah digunakan di seluruh penjuru
dunia selama lebih dari 15 tahun. Intra akan bekerja di dalam sistem metabolisme tubuh.
Karena tubuh kita satu sama lain memiliki karakteristik yang berbeda, maka Intra akan
memberikan efek yang berbeda-beda pula pada pada setiap orang. Namun pada intinya,
Intra akan membantu pemulihan dan penguatan area-area tubuh kita yang sedang dalam
kondisi lemah. Bahkan seringkali, Intra memberikan manfaat yang dramatis.
T:

Berapakah dosis dari Intra per harinya?

J:	Dosis normal yang direkomendasikan adalah 1-2 ons cairan (1 -2 sloki) perharinya.
Tapi pada saat tubuh anda sedang sangat membutuhkan asupan suplemen penguat
tambahan, sampai 6 ons cairan pun masih aman untuk dikonsumsi.
T:

Amankah untuk mengkonsumsi Intra dalam jangka waktu yang panjang?

J:	Ya. Intra justru sengaja dikembangkan untuk kondisi tersebut, dengan menggunakan
formulasi yang seimbang dan aman dari ekstrak herbal penyusunnya. Walaupun tidak
direkomendasikan untuk mengkonsumsi suatu jenis herba tunggal dalam jangka waktu
panjang, namun hal itu tidak berlaku pada Intra karena herbal-herbal penyusunnya
diekstrak dalam dosis yang sedang, tidak akan ada yang berlebihan.
T:

Apakah Intra telah lulus uji FDA (Food and Drug Administration)?

J:	Sebagai suplemen makanan, Intra dikategorikan sebagai makanan, sehingga tidak
memerlukan pengujian dari FDA. Secara administratif, FDA memang tidak memberikan
penilaian ataupun sertifikasi pada suplemen makanan. Untuk mengkonfirmasi keamanan
dan kemurnian dari komponen-komponen penyusun Intra, digunakan laboratorium uji
yang independen.
T:

Apakah Intra akan memberikan efek samping (kontra indikasi)?

J:	Secara umum, Intra tidak mempunyai efek samping. Sebagai pengecualian, memang
terdapat sebagian orang yang akan mengalami sedikit penyesuaian saat mulai
mengkonsumsi produk. Reaksi ini tidak akan berlangsung lebih dari 3-5 hari, dan dapat
dihindari dengan cara mulai mengkonsumsi Intra dalam dosis kecil, kemudian secara
gradual ditingkatkan sampai 1-2 ons cairan. Lebih jauh lagi, karena Intra merupakan
makanan, sebagian kecil orang akan memberikan reaksi alergi terhadap satu atau lebih
komponen penyusunnya. Seperti halnya produk makanan pada umumnya, bila terjadi.
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