


KANKER - GANGGUAN GINJAL - HIPERTENSI 
DIABETES - JANTUNG - STROKE



Penyebab

• Gaya hidup yang tidak sehat.

• Stress.

• Kurang olahraga.

• Kurangnya mengonsumsi sayur 
dan buah yang mengandung vita-
min.



Solusi
• Tidur dan beristirahat yang 

cukup.

• Berolahraga secara teratur.

• Mengkonsumsi vitamin/
suplemen. 

• Mengonsumsi buah dan sayur /
Minuman herbal.



Yomari COP merupakan
minuman herbal yang menyehatkan,

mengandung beberapa zat aktif 

yang berperan sebagai 

BENTENG PERTAHANAN TUBUH.



Komposisi



Memperkuat Fungsi Otak
Memberi nutrisi penting pada otak. Seperti 
memperkuat kinerja otak, serta mencegah 
pikun. Kadungan asam amino berguna unutuk 
menstabilkan kadar gula dalam darah. Dapat 
terhindar dari penyakit gula dan stroke.

Menjaga kesehatan jantung
Salmon ovary membuat kinerja jantung 
menjadi lebih baik. Kaya akan asam amino, 
protein, dan omega 3 yang sangat baik untuk 
jantung.

Salmon ovary



Mencegah Penuaan Dini
Ikan Salmon mengandung salah satu vitamin, 
yaitu vit. E. Vit. E baik untuk menjaga kesehatan 
kulit seperti, mencegah proses penuaan dini, 
mengatasi guratan halus pada kulit, serta 
mengurangi berbagai macam pengaruh negatif 
yang anda peroleh dari pengobatan lain.

Memperkuat Tulang
Fungsi berikutnya yang juga ada pada vit. 
E  adalah memberi kekuatan pada tulang, 
terutama untuk bagian lutut dan juga bagian 
tulang lainnya.



Coenzyme Q10
• Menyerupai Vitamin yang baik dalam 

pengembangan sel.
• Mencegah penumpukan lemak pada 

pembuluh darah.
• Sebagai Antioksidan.
• Meningkatkan system kekebalan tubuh
• Mengurangi Stress.
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RESVERATEROL
• Mencegah sel kanker dan tumor.

• Baik untuk jantung dan hati.

• Mengobati inveksi saluran kencing.

• Baik untuk jantung dan hati.

• Baik untuk Sendi.

• Sebagai Antioksidan.

• Anti Inflammatory.

Studi Peneltian



CORDYCEPS
Baik untuk Ginjal



Baik untuk Jantung dan Hati

Studi Peneltian



Membantu Mengatasi Diabetes

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 
• Cordycept berhasil menurunkan kadar gula 

pada tikus. 
• Cordycept dapat dijadikan sebagai makanan 

fungsional untuk penderita diabetes.



ECHINACEAE

Penelitian dari National Institutes of Health (NIH) 
menyatakan bahwa bunga ini bisa bermanfaat untuk 
mencegah sel kanker. Kandungan fitokimia di 
dalamnya berguna untuk melawan tumor yang 
akan berkembang menjadi kanker.

Membantu Mencegah Kanker

University of British Columbia menyatakan, 
mengonsumsi echinacea secara teratur 
dapat secara efektif menyembuhkan dan 
meringankan berbagai jenis peradangan di 
dalam tubuh.

Anti Peradangan



Menguatkan sistem imun tubuh.
Menurut penelitian Lancet Infectious Diseases 
di University of Connecticut, tanaman ini 
mampu menghasilkan efek imun tubuh yang 
lebih kuat. Studi yang telah melakukan 14 
penelitian ini juga menetapkan bahwa bunga 
dari keluarga daisy ini mampu mencegah 
serangan flu sekitar 58% dan mengurangi 
durasi penyembuhan flu hampir satu setengah 
hari lebih cepat dari tanaman obat lainnya.

Menurut Indian Great Plains, ada beberapa je-
nis sakit yang bisa diredakan oleh tanaman 
ini,yakni : Sakit perut, Sakit tenggorokan, 
Sakit kepala, sakit gigi.

Pereda nyeri



MORINGA
Kelor atau merunggai (Moringa oleifera) adalah 
sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. 
Tumbuhan ini dikenal dengan nama lain 
seperti: limaran, moringa.

Moringa juga sering disebut sebagai pohon 
mukjizat. Moringa juga mengandung lebih 
banyak nutrisi dibanding bayam dan banyak 
digunakan untuk mengatasi kondisi plethora, 
seperti  kurang gizi, peradangan kronis, penyakit 
kardiovaskular, diabetes, gastrointestinal, 
masalah hepatorenal, dan memperbaiki daya 
tahan tubuh.



Grape Seed
Membantu mencegah timbulnya enzim 
yang merusak jaringan kolagen dan elastin 
yang berfungsi untuk mengencangkan kulit, 
jaringan, otot, dan pembuluh darah, juga 
membantu mengurangi resiko penyakit 
jantung, hipertensi, varises, retinophaty, dan 
katarak.

Sebagai antioksidan melawan radikal bebas 
untuk mencegah terjadinya kanker, serangan 
jantung, penyakit Azheimer, arthritis, dan 
penuaan dini.

Menghambat enzim hialuronidase yang 
timbul sewaktu peradangan & mengeluarkan 
histamin yang menyebabkan reaksi alergi.



Dapat mengurangi stress, merupakan 
antioksidan yang dapat masuk ke pembuluh 
darah otak sehingga bermanfaat melindungi 
sel & jaringan otak yang sangat peka terhadap 
serangan radikal bebas.



Buah plum memiliki kemampuan sebagai an-
tioksidan.  Plum kaya akan vitamin C dan 
fitonutrien seperti lutein, cryptoxanthin, zea-
xanthin, neochlorogenic dan asam klorogenat. 
Kehadiran zat-zat ini mampu menjadikannya 
sebagai antioksidan yang efektif untuk mence-
gah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal be-
bas.

Plum
Sebagai Antioksidan



Kandungan flavonoid seperti asam caffeic dan 
rutin yang ada didalam buah plum inilah yang 
menjadi dalang dibalik manfaatnya yang satu 
ini. Flavonoid seperti asam caffeic dan rutin 
yang terkandung dalam buah plum mampu 
menghambat kerusakan jaringan tulang dan 
mencegah penyakit seperti osteoporosis.

Membantu Kesehatan Tulang



• Kaya akan zat antioksidan dan anti 
radang (anti-inflammatory).

• Membantu meningkatkan kinerja dan 
fungsi organ pada penderita penyakit 
jantung, hati maupun ginjal.

• Membantu memperbaiki sistem 
pernapasan.

• Membantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh.

• Membantu memperbaiki gangguan 
disfungsi seksual pada pria dan wanita.

• Membantu melawan radikal bebas dan 
penuaan dini (anti-aging).

• Membantu meningkatkan vitalitas dan 
stamina.

• Menurunkan potensi penyakit karena 
kolesterol tinggi.

MANFAAT



• Membantu proses pemulihan dari 
sakit.

• Membantu meningkatkan daya ingat 
dan mencegah pikun.

• Membantu menekan rasa lelah secara 
alamiah dan menenangkan.

• Membantu menurunkan peradangan 
dan mengatasi peradangan.

• Merupakan antibiotik alami.

• Membantu memperbaiki metabolisme 
secara keseluruhan.

• Membantu mengatur kekebalan tubuh 
secara alami, meningkatkan dan 
mengendalikan kekebalan tubuh yang 
berlebih.

• Membantu meningkatkan daya tahan 
sel tubuh terhadap proses oksidasi.

• Membantu menekan rasa lelah 
(kelemahan fisik).

• Membantu mencegah dan melawan 
radikal bebas.

• Membantu mempercepat proses 
kesembuhan dari penyakit degeneratif, 
seperti : stroke, kanker, jantung, gagal 
ginjal, dsb.

• Membantu memperlancar sirkulasi 
darah dan oksigen.

• Memperkuat tulang dan mencegah 
osteoporosis.



• 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, dia-
duk lalu diminum.

Efektif dikonsumsi :

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

• Beri jeda antara 15 menit sd 30 menit se-
belum makan

CARA PAKAI


