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Tahun Baru = Kantor Baru !!

Terhitung mulai awal tahun 2014, tepatnya tanggal 15 Januari 2014
PT. Lifestyles Intra akan memiliki Kantor Baru (6 Lantai) di
Graha Arteri Mas Kav. 25 • Jalan Panjang No. 86 • Jakarta Barat
Tel. (021) 580-0012 ● 580-9972 ● 581-1404 ■ Fax (021) 5835-3788
Lokasi Kantor Baru ini jauh lebih mudah dicapai, khususnya bagi
pemakai transportasi umum karena terletak tepat di depan
Halte Bus Trans-Jakarta B8.14 - Duri Kepa
Pilih Bus Trans-Jakarta Route Lebak Bulus - Harmoni (Koridor 8)
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Dalam Success Update edisi bulan ini, dibahas manfaat utama
Nutria®, racikan berbagai Anti-Oksidan yang sangat ampuh, hasil
ekstraksi canggih terhadap 10 jenis Buah + 10 jenis Sayur yang kaya
vitamin, mineral dan fitonutrisi, dilengkapi dengan Selenium produksi
SelenoExcell®, mineral alami yang telah terbukti bersifat anti kanker.
Menjawab berbagai kegelisahan Rekan-Rekan Distributor berkaitan
dengan lonjakan kurs US Dollar terhadap Rupiah dalam 2 (dua)
bulan terakhir yang masih terus berlanjut sampai saat ini, kami tetap
berusaha mempertahankan harga jual produk agar tetap terjangkau
mengingat produk kami terbukti sangat diperlukan masyarakat.
Akhir kata, kami sampaikan Selamat Natal 2013 dan Tahun Baru
2014 bagi para Distributor yang merayakannya, semoga Damai Natal
selalu menyertai kita semua dan Tahun Baru 2014 akan memberikan
kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi kita semua.
Di penghujung tahun 2013 ini jam kerja kantor PT. Lifestyles Intra
akan mengalami sedikit perubahan, sebagai berikut :
Selasa, 24 Desember 2013
Selasa, 31 Desember 2013

Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung Tetap
No.3/1/SIUPLT/I/PMDN/PERDAGANGAN/2012

Rabu, 25 Desember 2013
Rabu, 01 Januari 2014
Tutup Point – Desember 2013
Senin, 30 Desember 2013

www.lifestyles.net

Jam 09.30 – 13.00 WIB
LIBUR
Paling lambat
Jam 12.00 WIB
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+ Nutria® +

FIBRELife™

= Produk Herbal Terbaik

Pendekatan Terkini Menuju Kesehatan Yang Prima
Lifestyles® (Canada) mendukung Anda untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan tubuh yang
prima. Upaya ini berupa penelitian yang sangat intensif terhadap khasiat berbagai herbal di
seluruh dunia serta memanfaatkan teknologi ekstraksi yang paling canggih. Hasilnya adalah
produk-produk suplemen nutrisi alami yang khasiatnya terbukti dan diakui masyarakat dunia.
Setiap produk diuji dan diproses dengan tujuan untuk meningkatkan vitalitas Anda. Herbal
berkhasiat ini diramu secara cermat untuk membantu Anda melawan polusi tubuh, penyebab
penuaan dini dan berbagai penyakit lainnya. Lifestyles® menyediakan berbagai produk, untuk
mengoptimalkan kesehatan Anda, mengatur berat badan yang ideal maupun untuk melawan
Radikal Bebas yang berpotensi memicu timbulnya sel-sel ganas dalam tubuh.
Intra® : Menyeimbangkan dan Memperkuat 8 Sistem Tubuh Anda
Ramuan unik hasil ekstraksi 23 Herbal Berkhasiat untuk menyeimbangkan dan
memperkuat 8 (Delapan) Sistem Tubuh, sekaligus mencegah terjadinya penuaan
dini dalam tubuh kita.
Ke 8 (Delapan) Sistem Tubuh tersebut adalah :
● Jantung & Pembuluh Darah ● Pencernaan & Energi ● Anti-Oksidan
● Hormonal ● Kekebalan Tubuh ● Syaraf ● Reproduksi ● Rangka & Otot.
Nutria® : Mencegah Risiko Kanker
Racikan berbagai Anti-Oksidan yang sangat ampuh, diekstrak dari 10 jenis Sayur
+ 10 jenis Buah yang kaya vitamin, mineral dan fitonutrisi, dilengkapi Selenium
produksi SelenoExcell®, mineral alami yang telah terbukti bersifat anti kanker.
Anti-Oksidan adalah zat-zat yang melindungi sel-sel tubuh dari serangan Radikal
Bebas yang berpotensi mengubahnya menjadi sel ganas penyebab kanker.
FibreLife™ : Mengontrol Kadar Gula Darah, Kegemukan & Penyakit Jantung
Ramuan Serat Makanan yang Larut dan Tak Larut Air, dengan daya serap
tertinggi dari semua serat yang diteliti. Sangat cepat menyerap air secara terus
menerus, semudah A-B-C.

A - Appetite Control (Pengatur Nafsu Makan)
Memperpanjang rasa kenyang untuk mendapatkan dan mempertahankan berat badan yang sehat,
mengurangi penyerapan kalori dan mencegah karbohidrat disimpan menjadi lemak dalam tubuh.
B - Blood Sugar Control (Pengatur Gula Darah)
Mengatur Kadar Gula Darah dengan menurunkan Indeks Glikemik makanan untuk mengontrol
pelepasan gula ke aliran darah, sehingga energi tidak turun secara mendadak, mencegah diabetes.
C - Cholesterol Control (Pengatur Kolesterol)
Menurunkan kadar Kolesterol dan Protein C-Reaktif, mengurangi risiko penyakit / serangan jantung,
seperti spons menyerap kolesterol dan racun tubuh sebelum memasuki aliran darah.
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MENGAPA KITA SANGAT MEMERLUKAN ANTI-OKSIDAN
Hasil penelitian yang dimuat dalam Laporan Khusus (Special Report) Doctors Health Press mengenai
mutasi pada gen manusia menunjukkan bahwa kerusakan DNA terjadi akibat proses oksidasi.
Hal ini menandakan 3 (tiga) hal penting sebagai berikut :
1. Kerusakan ini sangat kritis bagi evolusi manusia
2. Kerusakan ini merupakan penyebab utama penuaan, serangan kanker dan penyakit kronis lainnya
3. Anti-Oksidan adalah sangat penting untuk kesehatan tubuh kita.
Oksigen memang sangat diperlukan, namun tubuh kita takkan mampu memanfaatkannya 100% secara
efisien. Akan terbentuk Radikal Bebas (Free Radicals) dari oksigen yang merusak DNA, lemak dan protein.
Radikal Bebas adalah produk sampingan dari proses metabolisme tubuh yang lazim. Akan timbul saat
Anda melakukan kegiatan sehari-hari, mencerna makanan, berolah-raga, bahkan bernafas.
Radikal Bebas juga timbul akibat bahan pencemar lingkungan, sinar matahari, asap rokok, makanan yang
dibakar/bersentuhan langsung dengan api, emisi gas-buang kendaraan, asap pabrik, pestisida, berbagai
zat kimia yang terdapat dalam produk pembersih rumah maupun produk perawatan pribadi lainnya.
Radikal Bebas dapat diibaratkan sebagai suatu molekul pemberontak, sangat aktif dan hanya memiliki satu
elektron, bukan sepasang seperti umumnya. Untuk bertahan hidup, mereka mencari sel sehat di tubuh kita,
lalu mencuri elektron yang diperlukannya. Proses pencurian elektron ini berlangsung terus-menerus dan
menghancurkan sel-sel tubuh yang sehat. Saat tubuh memproduksi sejumlah besar Radikal Bebas, terjadi
reaksi berantai yang menghasilkan Radikal Bebas dalam jumlah yang lebih banyak lagi.
Radikal Bebas terbukti sebagai penyebab berbagai penyakit seperti Kanker, Katarak, Jantung, Diabetes
dan Rematik. Selain itu, Radikal Bebas juga menyebabkan Penuaan Dini.

Manfaat Mengkonsumsi Berbagai Anti-Oksidan
Anti-Oksidan tunggal dengan kadar tinggi justru kurang baik !
Diperlukan pemahaman yang benar mengenai Anti-Oksidan dan cara kerjanya. Suatu Anti-Oksidan akan
bekerja lebih baik bila dikombinasikan dengan berbagai jenis Anti-Oksidan lainnya.
Hal ini disebabkan, bila suatu Anti-Oksidan menetralkan suatu Radikal Bebas, terdapat kemungkinan
bahwa Anti-Oksidan tersebut akan berubah menjadi Radikal Bebas, disebut “Pro-Oksidan” (Prooxidant).
Untuk itu diperlukan Anti-Oksidan jenis lain lagi guna menetralkan Pro-Oksidan yang baru terbentuk ini,
agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi dibandingkan perusakan yang dibuat oleh Radikal
Bebas sebelumnya.
Oleh karena itu, Nutria® diciptakan sebagai suplemen Anti-Oksidan yang paling lengkap dengan
meramu berbagai jenis Anti-Oksidan dari 10 jenis sayur ditambah 10 jenis buah yang terbukti
mengandung Anti-Oksidan terbaik, ditambah mineral alami Selenium dari SelenoExcell™

Nutria® = Anti-Oksidan Pelindung Kesehatan Paling Ampuh !
Manfaat Anti-Oksidan adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh,
membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan kebugaran, memperbaiki
fungsi hati dan memusnahkan sel-sel ganas dalam tubuh.
Fungsi Anti-Oksidan adalah sebagai Polisi yang menjaga kesehatan tubuh,
menghancurkan Radikal Bebas agar tidak merusak sel-sel tubuh Anda.
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Nutria® adalah produk Anti-Oksidan alami terbaik yang Anda
perlukan untuk melawan Polusi Tubuh perusak sel-sel tubuh !
Nutria® mengandung berbagai jenis Vitamin terpenting, Mineral dan Fitonutrisi untuk
meningkatkan asupan Anti-Oksidan, guna mendukung Sistem Kekebalan Tubuh.
Fitonutrisi adalah jenis nutrisi yang berasal dari tumbuhan, mengandung berbagai
Anti-Oksidan untuk menetralkan Radikal Bebas, guna melindungi, serta memperbaiki
sel-sel tubuh yang rusak akibat penuaan dini, stress, emisi gas buang kendaraan,
asap industri dan berbagai bahan pencemar lingkungan lainnya.
Apple (Apel) : Rendah kalori, baik untuk menjaga berat badan. Mengandung banyak serat
(pectin), mampu menurunkan kadar kolesterol dan anti diare. Dengan fitonutrisi (quercetin)
yang menyehatkan, membuat tubuh selalu bugar. Apel juga mengandung banyak phloretin,
bersifat anti bakteri pathogen (penyebab penyakit), ampuh melawan sel-sel ganas, anti
rematik, bersifat antiseptik, meredakan demam, radang serta perut kembung.
Cherries (Ceri) : Mengandung anthocyanins, ampuh melawan sel-sel ganas dan penyakit
jantung, meringankan nyeri akibat radang sendi dan gout. Bioflavonoid yang dikandungnya
bersifat anti radang, lebih ampuh dari aspirin dan aman bagi lambung. Mengandung hormon
alami (melatonin) yang lebih ampuh daripada vitamin A, C maupun E karena mampu larut
dalam air maupun lemak sehingga lebih cepat meresap ke sel-sel darah.
Figs (Ara) : Kadar Serat Makanan (pectin) yang tinggi bermanfaat untuk menurunkan kadar
kolesterol serum, memperlancar pengeluaran sisa makanan (laxative effect) serta
menanggulangi kesulitan buang-air-besar (constipation). Menyembuhkan batuk, bisul,
radang tenggorokan, serta memberikan nutrisi yang baik bagi olahragawan. Memperlancar
ASI (Air Susu Ibu) serta meningkatkan kesuburan. Baik untuk menurunkan berat badan
Grapefruit (jenis Jeruk) : Mengandung berbagai bioflavonoids yang mampu mencegah aksi
hormon pemicu tumor dan penyakit jantung. Kaya akan Asam Fenol (phenolic acid) yang
mencegah pembentukan nitrosamines (pemicu sel kanker) serta limonoids, terpenes dan
monoterpenes yang merangsang timbulnya enzyme pelawan kanker. Mengandung geraniol
pelenyap selulit dan ampuh menghancurkan prostaglandin (penyebab radang).
Grapes (Anggur) : Mengandung zat anti jamur (phytoalexins), yakni resveratrol yang aktif
melawan sel-sel ganas, serta pterostilbene yang ampuh menurunkan kadar glukosa darah
sehingga bersifat anti diabetes alami. Quercetin yang dikandungnya bermanfaat untuk
mengatur kadar kolesterol darah, menurunkan aktifitas platelets (sel-sel darah penyebab
penggumpalan darah), mengurangi risiko serangan jantung, mencegah pikun (dementia).
Mango (Mangga) : Kaya magneferin dan katechol oxidase yang memperbaiki metabolisme,
membersihkan sistem pencernaan. Mengandung phenols quercetin dan methyl gallat yang
ampuh untuk membasmi sel ganas, menurunkan kadar kolesterol serum, mencegah kejang
usus (spastic colon), kejang otot dan serangan jantung.
Oranges (Jeruk) : Mengandung bioflavonoids (rutin dan hesperidin) yang ampuh mencegah
pertumbuhan sel ganas, melawan asthma dan katarak pada mata. Kadar Anti-Oksidannya
yang sangat tinggi mampu melindungi sel tubuh terhadap risiko serangan Radikal Bebas,
melawan pertumbuhan sel-sel ganas, mencegah serangan jantung dan stroke.
Pineapple (Nanas) : Mengandung enzyme yang dinamai bromelain, berkhasiat melegakan
gangguan pencernaan, radang lambung (gastritis) dan radang tenggorokan. Bromelain juga
bersifat nematicide (pembasmi cacing) alami, melawan keracunan akibat makanan atau
kelebihan obat, memperlancar air seni (diuretic)
Prunes (Prun) : Kaya hydroxyphenylisatin yang memperlancar pembuangan sisa makanan
(laxative), juga mengandung Serat Makanan Larut + Tak Larut Air yang menurunkan kadar
plak (plaque) pembentuk LDL (Low-Density Lipoprotein, kolesterol jahat) dalam pembuluh
darah penyebab serangan jantung dan stroke, serta menjaga tekanan darah tetap normal.
Raspberries : Mengandung catechin dan anthocyanin untuk menjaga kesehatan mata,
memperlancar peredaran darah, menghambat penuaan dini seperti pikun (dementia),
kekakuan otot, serangan jantung. Mengandung quercetin yang menghambat histamin
pelawan alergi, Asam Salisilat mencegah pengerasan pembuluh darah (atherosclerosis)
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Beets (Bit) : Mengandung biochanin-A yang ampuh untuk membasmi sel-sel ganas, serta
carotenoids yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah katarak mata. Serat
Makanan yang bermanfaat untuk mencegah pengerasan pembuluh darah (atherosclerosis).
Anti-Oksidan yang ampuh untuk mencegah radang dan menormalkan tekanan darah.
Broccoli (Brokoli) : Mengandung senyawa glucoraphanin yang diproses tubuh menjadi
sulforaphane, sangat ampuh membasmi zat pemicu pertumbuhan sel-sel ganas, khususnya
di pankreas, paru-paru, rahim, lambung dan tenggorokan. Kaya akan bioflavonoids dan AntiOksidan yang melindungi sel tubuh terhadap kerusakan akibat Radikal Bebas.
Cabbage (Kubis) : Kaya akan Serat Makanan yang menyehatkan, mengandung Asam
Amino (Amino Acids), methionine (anti radang), bioflavonoids (indoles + genistein). Anti
bakteri dan anti rematik, mempercepat pemulihan jaringan tubuh yang rusak, melenyapkan
gangguan kulit, menyembuhkan borok di kulit maupun usus, anti radang tenggorokan.
Carrot (Wortel) : Sumber beta-karoten terbaik, yakni nutrisi Anti-Oksidan yang diubah tubuh
menjadi vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, kulit, rambut, tulang dan selaput mukosa.
Nutrisi ini bersama protein opsin dalam sel retina menghasilkan rhodopsin yang mencegah
rabun mata. Nutrisi yang dikandungnya, bermanfaat untuk membersihkan hati dan empedu.
Cauliflower (Kembang Kol) : Mengandung bioflavonoids yang dinamai indole-3-carbinol
(I3C) bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme hormon estrogen yang melindungi
perusakan sel-sel payudara dan rahim pada wanita. Senyawa lainnya, di-indolyl-methane
(DIM) berkhasiat untuk melawan sel-sel ganas di usus dan lambung, mencegah diare.
Garlic (Bawang Putih) :Mengandung senyawa alliin yang ampuh menyembuhkan luka,
membatasi kerja hati agar tidak terlalu banyak memproduksi kolesterol dan mencegah risiko
penggumpalan sel-sel darah merah. Bersifat antibiotik, mencegah gangrene (jaringan tubuh
mati akibat tak ada pasokan darah), mencegah tekanan darah tinggi, infeksi dan demam.
Green Tea (Teh Hijau) : Mengandung bioflavonoids (Polyphenol catechins), terutama yang
disebut EGCG (Epigalocatechin-3-gallate) yang sangat ampuh melawan sel-sel ganas.
Bersifat anti bakteri dan anti virus, menghambat oksidasi LDL (Low Density Lipoprotein,
Kolestrol Jahat) sehingga mengurangi pengerasan pembuluh darah arteri (atherosclerosis).
Onion (Bawang) : Mengandung adenosine yang mampu mengurangi penggumpalan sel
darah merah, menormalkan tekanan darah. Mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat
kolesterol, dengan meningkatkan kadar HDL (High Density Lipoprotein, Kolesterol Baik),
amat ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol serum. Bersifat anti radang dan anti bakteri
Spinach (Bayam) : Mengandung banyak carotenoids, seperti beta-karoten dan quercetin
yang sangat ampuh melawan sel ganas. Kaya akan lutein, mampu mencegah kekeringan
bola mata (Xerophthalmia). Ampuh untuk penderita Anemia (kekurangan sel darah merah)
dengan kandungan besi (iron) serta klorofil untuk meningkatkan kadar butir darah merah.
Tomatoes (Tomat) : Banyak mengandung bioflavonoids, yakni Likopen (Lycopen) yang
melindungi tubuh terhadap serangan Radikal Bebas (Free Radicals). Coumaric Acid dan
Chlorogenic Acid yang dikandungnya, mampu melawan pengaruh nitrosamines (racun
dalam asap rokok) yang bersifat carsinogen (pemicu sel kanker), melindungi jantung.

Selain ekstrak dari 10 jenis buah dan 10 jenis sayur tersebut, Nutria® dilengkapi dengan
Selenium (Se), mineral alami 100% organik, hasil produksi SelenoExcell™ dengan tingkat
bioavailability tertinggi di antara semua Selenium yang ada di dunia. Bioavailibility adalah ukuran
banyaknya makanan atau nutrisi yang benar-benar dapat diserap tubuh.
Hasil penelitian terkini oleh Dr. Larry Clark (USA) membuktikan bahwa dengan
mengkonsumsi 200 mcg Selenium produksi SelenoExcell™ mampu menurunkan
tingkat berbagai jenis kanker sebesar 63% (Journal of the American Medical

Association). Saat ini, The National Cancer Institute juga menggunakan Selenium
produksi SelenoExcell™ untuk melawan berbagai penyakit kanker.
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Nutria®
Rangkaian Anti-Oksidan Paling Ampuh dan Terlengkap
Setiap hari, jutaan sel yang membentuk tubuh kita terpapar bahaya
bahan kimia di udara, zat beracun dalam makanan dan air bahkan
pengaruh stress yang merusak kesehatan. Serangan dahsyat ini
dapat menimbulkan Radikal Bebas tingkat tinggi, merusak sel tubuh
akibat polusi tubuh.
Nutria® adalah suplemen Anti-Oksidan paling ampuh dan terlengkap,
diciptakan untuk membantu sel-sel tubuh Anda mempertahankan diri
terhadap serangan toksin dan polusi akibat kehidupan modern.
Nutria® mengandung berbagai Vitamin terpenting, Mineral dan Nutrisi
Tumbuhan (phytonutrients) untuk meningkatkan asupan Anti-Oksidan
harian Anda guna memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda.
Teh Hijau, biji Anggur dan ekstrak Blueberry yang terdapat dalam Nutria® telah diteliti secara cermat
mengenai sifat Anti-Oksidannya yang sangat kuat dan mampu melindungi sel tubuh. Setiap kapsul Nutria®
mengandung Nutrisi Tumbuhan (phytonutrients) dari 10 macam sayur dan 10 macam buah. Nutrisi
Tumbuhan adalah jenis Anti-Oksidan yang mampu menetralkan Radikal Bebas untuk melindungi, bahkan
membantu memperbaiki kerusakan sel tubuh Anda akibat polusi buatan manusia maupun penuaan dini.
Nutria® mengandung Selenium organik produksi SelenoExcell™, suatu mineral yang telah diteliti para Ahli
di seluruh dunia mengenai sifatnya yang menyehatkan. Nutria® juga mengandung Likopen dari Tomat dan
Sulforafan dari Brokoli, keduanya adalah Nutrisi Tumbuhan utama terpenting yang telah diuji secara klinis
mengenai manfaatnya yang sangat prima untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh.
Bila Anda ingin menjaga kesehatan jantung, menghambat penuaan dini dan melindungi tubuh dari penyakit
akibat kekurangan Anti-Oksidan, mulailah mengkonsumsi Nutria® dari sekarang.

Intra® dan Nutria®
Bersama Lebih Baik (Better Together) : Kombinasi Produk Terbaik
Nutria® adalah produk terobosan ilmiah untuk melengkapi manfaat 23 ekstrak
botanikal yang telah teruji dalam Intra®. Bila keduanya dikonsumsi bersamaan, tubuh
Anda akan menikmati manfaat lebih dari 250 sifat penjaga kesehatannya.
Anti-Oksidan dari buah dan sayur yang terdapat dalam Nutria® melindungi sel tubuh
dan diketahui dapat melawan penyakit termasuk kanker.
Ke 23 sari herbal berkhasiat dalam Intra® memberikan nutrisi terpenting bagi tubuh.
Bila Intra® dan Nutria® digabung, senyawanya menciptakan berbagai efek yang
saling memperkuat, lebih mudah diserap dan mempercepat reaksi dalam tubuh.

Kekuatan Anti-Oksidan dalam Intra® dan Nutria®
Hasil pengujian menunjukkan kekuatan gabungan Intra® + Nutria® dengan nilai ORAC sebesar 56.406/L.
ORAC adalah singkatan Oxygen Radical Absorbance Capacity (Kemampuan Menyerap Oksigen Radikal)
dan diukur berdasarkan kekuatan suatu Anti-Oksidan untuk menetralkan Radikal Bebas.
Makin tinggi nilai ORAC, makin ampuh kekuatan Anti-Oksidannya.
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BAGAIMANA FITONUTRISI ( PHYTONUTRIENTS )
DAPAT MEMUSNAHKAN PENYAKIT
Untuk memiliki kesehatan yang prima, Anda harus mencukupi asupan nutrisi yang diperlukan tubuh agar
berfungsi sempurna. Namun di dunia modern yang serba cepat ini, kita semua tidak mungkin memenuhi
rekomendasi yang dibuat oleh Pakar Kesehatan. The National Cancer Institute, misalnya, menganjurkan
konsumsi 5-9 porsi buah dan sayur setiap hari. Sebagian besar di antara kita sudah cukup beruntung bila
sempat mengkonsumsi 2-3 porsi buah dan sayur per-hari. Ini berarti bahwa kita tidak mencukupi nutrisi
yang diperlukan bagi tubuh agar tetap bugar sepenuhnya.
Fitonutrisi adalah komponen bioaktif yang terdapat dalam beberapa jenis makanan, khususnya buah dan
sayur, yang bekerjasama dengan vitamin, mineral dan serat makanan, akan menjaga kebugaran Anda.
Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi makanan jenis ini mampu mencegah gangguan
kesehatan seperti kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, serangan jantung, stroke dan berbagai penyakit
kronis lainnya yang membahayakan nyawa.

Manfaat Fitonutrisi
Hasil penelitian ilmiah terhadap manfaat kesehatan yang terdapat dalam fitonutrisi, adalah :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mencegah pembentukan zat pemicu kanker dalam tubuh
Bekerja sebagai Anti-Oksidan yang melindungi kerusakan sel-sel DNA
Mengaktifkan produksi enzim pembuang / penetral racun
Meningkatkan fungsi 8 (delapan) Sistem Tubuh termasuk Sistem Kekebalan Tubuh
Memperlancar komunikasi antar sel-sel tubuh
Meredam peradangan maupun infeksi
Meningkatkan produksi hormon untuk mengatur metabolisme tubuh
Membantu hati untuk membuang racun
Berfungsi sebagai anti bakteri dan anti virus

Makanan Yang Mengandung Fitonutrisi Terbaik
Walaupun hampir semua tumbuhan yang dapat dimakan, mengandung nutrisi yang menyehatkan, berikut
ini adalah daftar sumber fitonutrisi yang terbaik dan berkhasiat untuk menyehatkan tubuh :
Alfalfa – Astragalus – Bee Pollen – Berries – Broccoli – Cantaloupe – Capsicum – Cascara – Celery –
Chamomile – Chili – Citrus – Dandelion – Fenugreek – Garlic – Ginger – Ginseng – Grapefruit – Grapes –
Green Tea – Licorice – Mangoes – Onions – Passion Fruit – Pipsissewa – Reishi Mushroom – Rose Hips –
Sarsaparilla – Thyme – Tomatoes – Flax Seeds – Soy dan sebagainya.
Sejak Februari 1992, Lifestyles® di Canada mulai memperkenalkan intra®,
ramuan ekstrak 23 Herbal Berkhasiat yang mengandung berbagai fitonutrisi
terbaik untuk melindungi tubuh kita terhadap polusi lingkungan.
Bagi sebagian besar konsumen, minum 1-2 sloki (28-56 mL) atau 2-4 kapsul
®
intra sehari, sudah cukup untuk menjaga kesehatan tubuh mereka.
Selain ekonomis, juga sangat praktis dibandingkan bila harus mengolah ke 23
Herbal Berkhasiat yang berasal dari berbagai penjuru dunia ini.
®
intra telah terbukti khasiatnya dan aman dikonsumsi masyarakat di seluruh
dunia, sampai sekarang. Ramuan unik ini aman bagi segala usia, wanita hamil
atau sedang menyusui, bayi, anak kecil, orang tua maupun pasien yang
sedang menjalani perawatan dokter. Olahragawan maupun Atlit Profesional, juga menikmati manfaat
peningkatan prestasi (German Sport University Institute for Biochemistry memberikan Sertifikat “Aman
Dikonsumsi Atlit”), juga dinyatakan Halal bagi umat Muslim maupun Kosher bagi umat Yahudi.
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