




Penuaan (aging)
Bukan cuma perkara bertambahnya umur, 
berbagai faktor seperti paparan sinar mataha-
ri, pola makan yang kurang sehat, merokok, 
dan lain sebagainya bisa membuat penuaan 
dini terjadi lebih cepat.

Penuaan (aging) merupakan proses hilangnya 
kemampuan jaringan secara perlahan-lahan. 
Secara klinis, penuaan kulit terutama kulit 
wajah ditandai dengan beberapa tanda 
termasuk keriput, bintik-bintik hiperpigmentasi 
dan hilang kekencangannya.



• Muncul Bercak Hitam Pada Wajah.

• Terdapat Garis Halus.

• Pori-Pori Terlihat Besar.

• Wajah Terasa Kasar.

• Mata Berubah Bentuk.

• Kulit Wajah Mengendur.

• Perubahan Warna Kulit.

Tanda-tanda Penuaan:

Kondisi ini tidak hanya terjadi pada orang yang 
telah berumur, orang yang masih muda pun 
dapat mengalaminya (penuaan dini).



Penuaan merupakan proses yang pasti terjadi.

Namun, dapat dicegah (atau diperlambat) dengan asupan produk 
SUPLEMEN UNGGULAN YANG TERPERCAYA.





L-Gluthatione
Glutathione (GSH) adalah Master Antioxi-
dant Terbaik atau The Mother Of All Antioxi-
dants, dengan kata lain induknya dari semua 
antioksidan, karena banyaknya sel sel tubuh 
yang sangat tergantung dengan Glutathione 
(GSH).

Belum ada Antioksidan lain yang mampu men-
yamai kekuatan Glutathione (GSH) yang telah 
terbukti secara klinis di seluruh dunia mampu 
membantu berbagai penderita penyakit kro-
nis, serta menjadikan tubuh dan kulit Anda 
tampak lebih muda.

Sumber utama Glutathione adalah bahan alami organic seperti asparagus, brokoli, alpukat, dan 
bayam. Selain itu semua buah-buahan mentah dan sayuran segar sangat baik untuk meningkatkan 
tingkat Glutathione, khususnya sayuran seperti kembang kol, kubis, dan taoge. Sumber Glutathione 
lainnya antara lain telur, daging segar, bawang putih, dan kunyit



Glutathione (GSH) merupakan produk antioksidan sempurna yang diakui para ahli di seluruh 
dunia. Banyak julukan dari dunia medis (nutrisi, dermatology, cosmetology) yang dialamatkan 
pada Glutathione (GSH) :

he super hero of antioxidants
The mother of all antioxidants
The master antioxidnats
The ultimate antioxidnts
The master defender
The miracle molecule for longevity
The antioxidant miracle
The antioxidant amazing

The master repair DNA
Best of the best antioxidant
The super anti-aging
The secret of health and beauty
The secret of staying young
The real health and beautyglows from within
The Skin Enhancement formula
The most wanted antioxodant

https://www.merdeka.com/ireporters/sehat/apa-itu-glutathione-.html





Anti aging Lightening skin

Glutathione (GSH) is a tripeptide protein consisting of  three main Amino  
Acids (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine) 

Studi Penelitian:
pemberian Glutathione oral (500 mg / 
hari) menghasilkan pencerahan warna 
kulit, bila diberikan selama 4 minggu.

Studi Penelitian:
Subjek yang menerima gluthatione (250mg/
hari) menunjukan pengurangan signifikan da-
lam kerutan.



Fish Collagen
Kolagen ikan adalah protein yang di ekstraksi 
dari ikan. Digunakan untuk mengurangi 
keriput.

4 tahun setelah menopause, sintesis kolagen 
berkurang 30%. Suplementasi dengan peptide 
kolagen ikan pada wanita meningkatkan kepa-
datan kolagen di dermis sebesar 9%.



Ketercukupan kolagen dalam tubuh bermanfaat 
untuk membuat kulit dan wajah lebih kencang 
dan tidak kendor.

Produk kecantikan dan perawatan wajah 
memanfaatkan kolagen sebagai kandungan 
utamanya. Hal ini karena fungsi dan peran zat 
protein ini dalam proses regenerasi sel kulit. 

Asam amino dalam kolagen juga berfungsi 
melindungi lapisan kulit bagian luar dan 
membuatnya lebih cerah dan halus. Manfaat 
kolagen untuk kulit karena mampu membuat 
wajah terlihat lebih sehat dan bercahaya

I'll never graduate from COLLAGEN
DOLLY PARTON



EKSTRACT DELIMA
" Di dalamnya (surga) ada buah-buahan,

pepohonan kurma dan delima," 
(QS. Ar-Rahman: 68).

1. Melembapkan kulit.

2. Regenerasi kulit.

3. Mengurangi tanda-tanda penuaan.

4. Mengatasi peradangan dari jerawat.

5. Merangsang produksi kolagen.

MANFAAT  BUAH DELIMA 
UNTUK KECANTIKAN :



• Ellagic acid-rich pomegranate extract has 
inhibitory effect on tyrosinase activity and 
UV induced pigmentation (2005). 

• Pomegranate polyphenols lower blood 
cholesterol and boost the body anti-
oxidant system (2000).

• Pomegranate fractions promote proliferation 
and procollagen synthesis and inhibit matrix 
metalloproteinase-1 (2006).

• Therefore, pomegranate extract can be 
regarded as a potent anti-ageing active.

The health benefits of Pomegranate have been extensively studied: 



peach/ persik
Antioksidan  tinggi yang terkandung 
dalam buah peach ini sangat 
berpotensi untuk mencegah penuaan 
diri, meregenerasi kulit, mencerahkan 
kulit, mencegah kerutan dan mampu 
menangkal bahaya dari radikal bebas.

Kandungan AHA (Alpha-Hidroxy Acid) 
dalam buah peach pun terbukti ampuh 
dalam menghilangkan flek hitam pada 
wajah yang disebabkan oleh bekas 
jerawat ataupun sengatan matahari. 
Tak hanya itu, AHA ternyata juga bisa 
mengecilkan pori-pori kulit wajah.



Penelitian Current Medicinal Chemistry 
menyebutkan bahwa senyawa yang ditemukan 
dalam buah peach bisa meningkatkan 
kemampuan kulit untuk mempertahankan 
kelembapan, sehingga bisa meningkatkan 
tekstur kulit.

Karena kaya akan vitamin C, A dan K, kalium, 
beta karoten, magnesium dan selenium, buah 
ini mampu melindungi kulit dari sinar ultraviolet 
yang berbahaya bagi kulit.



prune/plum
Baik sebagai Antioksidan, mengandung vita-
min A, C dan E yang baik untuk Kulit.

• Mencegah tanda-tanda penuaan.

• Membantu mengurangi bekas jer-
awat di wajah.

• Melindungi kulit dari kerusakan aki-
bat sinar matahari. 

• Membuat kulit nampak lebih muda. 

• Membantu mengobati hiperpigmen-
tasi.



Ekstrak biji anggur terdiri dari campuran 
flavonoid kompleks, vitamin E, asam 
linoleat, dan procyanidin fenolik.

Zat aktif grape seed extract sebagian 
besar adalah polifenol atau OPC (pro-
cyanidin oligomer), yang merupakan 
alasan utama mengapa biji anggur diek-
straksi. 

Proanthocyanidins dan catechins ada-
lah antioksidan kuat pada biji anggur 
yang diyakini 50 kali lebih besar dari vi-
tamin E dan 20 kali lebih besar dari vi-
tamin C.Hal ini di buktikan oleh  Food 
Research Center di Guelph, Kanada.

Grape seed



Vitamin E yang terkandung dalam buah ang-
gur ini berfungsi untuk menangkal radikal be-
bas dan mampu mengangkat sel-sel kulit mati 
pada kulit wajah yang dapat merusak jaringan 
kulit.

Vitamin C yang terkandung dalam buah ang-
gur ini bermanfaat untuk meningkatkan kola-
gen secara alami sehingga kulit menjadi lebih 
kenyal dan kencang.

Kandungan minyak biji pada buah anggur ini 
berfungsi sebagai Antioksidan serta Asam le-
mak esensial yang bermanfaat untuk mence-
gah penuaan dini.



MANFAAT

• Membantu melembabkan kulit.
• Meningkatkan elastisitas kulit.
• Menyeimbangkan hormon dan merawat 

tubuh dari dalam.
• Melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.
• Melindungi kulit dari kerusakan akibat 

sinar matahari.
• Mencegah kerutan pada kulit.

• Dapat membantu regenerasi kulit.
• Mencegah tanda-tanda penuaan pada 

kulit.
• Membantu mengobati hiperpigmentasi.
• Mencerahkan kulit.
• Membuat kulit tampak lebih muda.
• Membantu mengurangi bekas Jerawat 

pada wajah.



CARA PAKAI

• Minum sedikit air untuk membasahi mulut.

• Tuang powder ke bawah lidah dan biarkan 
larut perlahan-lahan dgn air liur.

• Atau tuangkan air biasa / dingin 50ML, 
diaduk lalu diminum.

Efektif dikonsumsi :

• Pagi hari perut kosong sebelum makan dan/
atau malam sebelum tidur.

• Beri jeda antara 15 menit sd 30 menit 
sebelum makan.


