




1. Makan saat lapar dan tidak pernah makan 
berlebihan.

2. Anda menjalani diet yang sehat.

3. Anda tidak makan terlalu banyak.

4. Anda tidak terengah-engah setelah 
menaiki tangga.

5. Anda bisa merasakan beragam perasaan 
dengan baik.

6. Anda bisa bangun pagi tanpa alarm.

7. Anda tidak tertidur secara instan.

8. Anda punya cukup energi untuk melakukan 
semua aktivitas.

https://wow.tribunnews.com/2018/03/21/8-tanda-yang-membuktikan-jika-tubuhmu-sangat-sehat?page=3

Tubuh Yang SEHAT
8 Tanda Tubuh Anda SEHAT:



Tetap SEHAT 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 
setiap orang hidup produktif secara sosial, 
dan ekonomis.

Memiliki tubuh yang sehat merupakan 
keinginan setiap orang. Namun, banyak orang 
yang ingin hidup sehat tapi justru tidak menjaga 
dan merawat tubuhnya agar sehat seperti 
makan makanan yang sehat dan berolahraga. 

Sehat itu bukan suatu 
kemewahan. Sehat itu 
murah tetapi menjadi mahal 
ketika sehat telah berubah 
menjadi sakit.



Minuman suplemen kesehatan klorofil untuk menjaga kesehatan dan mengatasi 

masalah berat badan, sangat aman dikonsumsi oleh siapapun. 

Yomari BTS adalah minuman klorofil dari daun Mulberry (Morrus Alba L) yang 

ditambahkan dengan rasa mint yg segar, dari tumbuhan Peppermint.

M E M P E R K E N A L K A N . . .



Daun Mulberry



Daun Murbei atau Mulberry 
lebih banyak dikenal orang 
sebagai pakan bagi ulat sutera 
(ulat pengasil sutra).  Tanaman 
ini yang berasal dari negeri cina.

Klorofil dari daun Murbei banyak 
mengandung manfaat untuk menjaga 
kesehatan dan daya tahan tubuh manusia. Daun 
dengan nama Cina Sang ye, nama Indonesia 
Murbei/Arbei, nama Inggris Mulberry ini telah 
digunakan dalam pengobatan Cina kuno empat 
abad yang lalu. Juga telah banyak digunakan 
di Yunani dan Turki dengan baik dan bahkan 
telah ditemukan dalam buku kedokteran kuno 
yunani.

Mulberry



Manfaat Klorofil Menurut 
Riset Para Ahli.

Sampai saat ini, studi dan penelitian 
tentang manfaat suplemen klorofil 
untuk kesehatan masih sangat 
terbatas. Tapi berikut adalah 

beberapa klaim manfaat suplemen klorofil 
yang beredar di masyarakat:

Klorofil adalah sebuah pigmen yang hadir 
pada tumbuhan dan dapat membantu 
membuat makanan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan pada tumbuhan. Dengan 
bantuan sinar matahari dalam proses yang 
disebut dengan fotosintesis, pigmen klorofil 
dalam tumbuhan akan membantu mengubah 
air menjadi glukosa.



1. Menurunkan Berat Badan
 Salah satu klaim yang paling populer 

terkait dengan manfaat klorofil cair 
adalah mendukung penurunan berat 
badan. Sebuah studi menemukan bahwa 
orang yang mengonsumsi suplemen ini 
mengalami penurunan berat badan yang 
lebih drastis daripada kelompok yang tidak 
mengkonsumsi suplemen tersebut. Para 
peneliti, dilansir dari Science Direct juga 
menemukan bahwa suplemen tersebut 
dapat menurunkan kolesterol jahat LDL 
dalam waktu 3 minggu.

2. Mengurangi Bau Badan
 Suplemen ini juga terbukti dapat mengurangi 

bau badan, terutama pada orang dengan 



kelainan trimethylaminuria — suatu kondisi 
ketidakmampuan tubuh untuk mencerna 
dan mengoksidasi trimetilamin.

 Studi yang dilakukan di Jepang pada tahun 
2004 oleh Yamazaki dan timnya menemukan 
bahwa orang-orang yang mengonsumsi 1,5 
g dosis klorofilin dalam 10 hari dan 180 mg 
dalam 3 minggu dapat mengurangi jumlah 
konsentrasi trimetilamin dan mengurangi 
bau badan.

3. Mengobati Luka
 Klorofilin bersifat antiperadangan dan 

antibakteri yang dapat membunuh bakteri 
pada kulit yang terluka. Berdasarkan riset 
oleh Telgenhoff dkk yang diterbitkan di 
Wound Repair Regen, pengobatan luka 
kulit terbakar, bekas luka operasi, dan luka 



diabetes menggunakan salep papain urea-
chlorophyllin dapat mempercepat proses 
penyembuhan.

4. Detoks Darah
 Klorofil dapat memperbaiki kualitas sel darah 

merah. Pada riset yang dipublikasikan pada 
tahun 2005 di Indian Pediatrics, tanaman 
wheatgrass atau rumput gandum yang 
mengandung sekitar 70% klorofil mampu 
mengurangi kebutuhan jumlah transfusi 
darah  pada orang-orang dengan  thalassemia, 
sebuah kelainan yang menyebabkan 
tubuh tidak mampu memproduksi cukup 
hemoglobin dengan baik. Oleh karena itu, 
orang dengan thalassemia membutuhkan 
transfusi darah secara berkelanjutan.



5. Mencegah KANKER
 Suplemen klorofil dilaporkan dapat 

mencegah pertumbuhan kanker. Sebuah 
riset yang dipublikasikan tahun 2013 
di Food Chem Toxicol NHS Public Access 
menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak 
klorofolin dapat meningkatkan perlindungan 
terhadap kanker. Ada sebuah riset pada 
manusia terkait manfaat antikanker dari 
suplemen ini di tahun 2009, diterbitkan pada 
American Association for Cancer Research 
Journal. Studi tersebut menemukan bahwa 
klorofil dan klorofilin mampu menghambat 
masuknya aflatoksin, sebuah zat yang 
mampu menimbulkan tumbuhnya kanker. 
Namun begitu, studi ini merupakan riset 
kecil yang hanya melibatkan 4 orang 
relawan.



peppermint
Nama Latin untuk peppermint adalah Mentha 
x piperita. Peppermint sebenarnya merupakan 
tanaman hasil perkawinan silang antara Water 
Mint dan Spearmint.

Peppermint memiliki berbagai manfaat untuk 
kesehatan. Peppermint sering digunakan 
untuk membantu mengobati flu, menenangkan 
peradangan, dan menenangkan masalah 
pencernaan.

Masyarakat Mesir kuno membudidayakan 
peppermint dan menggunakan daunnya untuk 
mengatasi masalah pencernaan. Orang-orang 
Romawi dan Yunani kuno juga menggunakan 
peppermint untuk menenangkan masalah 
perut mereka.



• Peppermint untuk Mengatasi Masalah 
Pencernaan.

• Peppermint untuk Meredakan Batuk & Flu.

• Peppermint untuk Mengurangi Peradangan 
pada Mulut & Sinus.

• Peppermint sebagai Pereda Nyeri.

• Peppermint untuk Meredakan Nyeri saat 
Menstruasi.

• Peppermint untuk Mengatasi Sakit kepala.

• Peppermint untuk Kulit

• Peppermint dapat Meningkatkan Energi.

Manfaat Peppermint

Ekstrak dari daun peppermint memiliki fungsi 
sebagai astringent, menyejukkan dan memiliki 
efek healing / menyembuhkan. 



• Ampuh sebagai program diet untuk melangsingkan tubuh.
• Untuk mengurangi kadar gula dalam darah.
• Bermanfaat untuk mendetoks tubuh dari racun.
• Bermanfaat untuk melancarkan aliran darah.
• Dapat menangkal radikal bebas karena kaya akan antioksidan.
• Dapat menstimulasi sel darah merah untuk menyuplai oksigen agar aliran darah lebih lancar.
• Sangat baik untuk melancarkan pencernaan.



It is HEALTH
 That is Real Wealth 
And Not Pieces Of 

Gold and Silver
Mahatma Gandhi



CARA PAKAI

Yomari BTS Diminum 30–60 menit sebelum 

makan. Larutkan 1 sachet serbuk BTS dengan 

takaran air biasa / dingin 200 - 250 ML.

Pemakaian untuk kesehatan cukup minum 

1–2 sachet per hari.


