




Penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol
lebih tinggi dari batas normal.

Operasi katarak di Indonesia setiap tahunnya.
Hal ini menyebabkan terjadi backlog atau penumpukan 

jumlah pasien yang harus ditangani



1 dari 4 perempuan di Indonesia dengan rentang usia
50-80 tahun memiliki risiko terkena OSTEOPOROSIS.

Risiko osteoporosis perempuan di Indonesia 4 kali
lebih tinggi dibandingkan laki-laki 
(Penelitian International Osteoporosis Foundation (IOF). 



Penyebab

• Gaya hidup yang tidak sehat.

• Stress.

• Pola tidur yang salah.

• Kurang olahraga.

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



Solusi
• Tidur Dan Beristirahat Yang 

Cukup.

• Meditasi.

• Berolahraga Secara Teratur.

• Mengkonsumsi Vitamin/
Suplemen.

• Mengkonsumsi Buah Dan Sayur /
Minuman Herbal.



OMG merupakan
Minuman Herbal yang banyak 
mengandung vitamin dan zat 

aktif yang sangat baik
untuk tubuh.





• Baik Untuk Mata.

• Baik Untuk Tulang.

• Mengurangi Resiko Kanker.

• Menurunkan Kolesterol.

• Meringankan Nyeri Pada 
Saraf.

LYCOPENE



Merupakan antioksidan
Penelitian Farmakalogi, institude of medical 

science, menemukan bahwa lycopene mem-

punyai  kemampuan  mencegah    perkem-
bangan katarak

Selain vitamin K dan kalsium, asupan likopen 

sama pentingnya untuk menjaga tulang tetap 
sehat dan kuat. Sifat antioksidan likopen 

membantu menangkal stres oksidatif yang 

menyebabkan kerapuhan tulang. Likopen 

juga memfasilitasi pembentukan tulang dan 

meningkatkan kepadatan tulang bertambah.



Meringankan Nyeri Pada 
Syaraf
Penelitian European jurnal of pain menyatakan 

bahwa banyak mengkonsumsi lycopene dapat 

meringankan rasa nyeri pada saraf yang 

diakibatkan neuropati.

Mengurangi Resiko Kanker
Penelitian mahasiswa kedokteran (2016) 

menyatakan bahwa buah tomat mengandung 

zat phytocemicals berupa likopen yang dapat 

menghambat kemajuan siklus sel kanker, 
yaitu Carcinoma Prostate/kanker prostat.



Mengurangi resiko Kolestrol
Dalam studi ulasan jurnal Maturity (2010) 

menyatakan bahwa konsumsi lycopene 

sebanyak 250mg/d dapat menurunkan 

kolestrol.



carrot
Wortel mengandung banyak senyawa, seperti 
karotenoid dan lutein, likopen, anthocyanin 
sebagai antioksidan, beta karoten dan alpa 
karoten yang mengolah vitamin A.

Berikut adalah manfaat carrot/wortel ber-
dasarkan penelitian Cahyono (2006):

• Senyawa ß-karoten dapat menimbulkan 
kekebalan tubuh terhadap penyakit tu-
mor.

• Senyawa karoten (pro-vitamin A) yang 
dapat mencegah rabun senja.

• Dapat meningkatkan energi dan produkti-
vitas kerja dan baik untuk Syaraf.



coenzyme q10
• Menyerupai Vitamin yang baik dalam 

pengembangan sel.

• Mencegah penumpukan lemak pada 
pembuluh darah.

• Sebagai Antioksidan.

• Meningkakan system kekebalan tubuh

• Mengurangi Stress.



• Dapat Meningkatkan kekebalan tubuh.

• Baik untuk otak (Daya Ingat).

• Baik Untuk Syaraf.

• Kaya akan protein.

SOY OLIGOPEPTIDE



FISH COLLAGEN
Kolagen adalah jenis protein berserat dan tak 
larut yang jumlahnya paling berlimpah dalam 
tubuh manusia. Selain untuk kulit, adapun 
manfaat lain dari Fish Collagen :

Meningkatkan Sirkulasi 
Darah
kolagen dapat memperkuat struktur pembu-

luh darah dan meningkatkan elastisitasnya.     

Dengan demikian, manfaat kolagen untuk 

membentengi pembuluh darah dapat mem-

bantu meningkatkan aliran darah dari dan 

menuju jantung.



Meringankan nyeri rematik
Rematik  adalah peradangan pada persendian 

yang bisa menyebabkan setiap pergerakan 

anggota gerak tubuh jadi terasa sakit dan 

sangat terbatas. kolagen dapat meningkatkan 

kelancaran mobilitas sendi dan mengurangi 

rasa sakitnya.



ASCORBIT ACID
VITAMIN C

• Meningkatkan kekebalan tubuh
 Vitamin C meningkatkan penyerapan zat 

besi dari makanan dan membantu sistem 
kekebalan tubuh bekerja dengan baik untuk 
melindungi tubuh dari penyakit

• Membantu merawat kesehatan tulang 
rawan, tulang, dan gigi.

• Membantu menjaga kesehatan jantung 
dan pembuluh darah, sehingga bisa 
mencegah serangan jantung dan stroke



BILBERRY EXTRACT
Baik Untuk Mata
Bilberry mengandung senyawa aktif yang disebut 
anthocyanosides yang membantu mencegah 
berbagai masalah mata seperti katarak, rabun 
senja, dan glaukoma.

Menjaga Kekebalan Tubuh
Bilberry memiliki kandungan tinggi antioksidan 
yang berfungsi melawan radikal bebas.

Baik Untuk Jantung
Dalam Journal of The Academi of Nutrition and 
Dietetics, disebutkan bahwa rajin mengonsumsi 
satu cangkir bilberry setiap hari dapat memperkecil 
risiko manusia terserang penyakit jantung dan 
gangguan kardiovaskular.



STRAWBERRY
Manjaga Kesehatan Mata.

Dengan adanya kandungan sehat dalam 
strawberry yaitu antioksidan, maka kesehatan 
mata bisa lebih terjaga.

Mengurangi Peradangan Pada Sendi.

Khasiat strawberry lainnya adalah untuk 
mengurangi peradangan pada sendi. Penelitian 
yang telah dilakukan di Harvard School of 
Public Health menunjukkan jika perempuan 
yang mengonsumsi 16 buah strawberry per 
minggu memiliki kemungkinan 14% lebih kecil 
mengalami peradangan.



• Membantu Menjaga Kesehatan Mata.

• Kandungan Senyawa Karotin (Pro Vitamin 
A). Membantu Mencegah Rabun Senja.

• Membantu Mengurangi Peradangan Pada 
Sendi.

• Membantu Merawat Kesehatan Tulang, 
Tulang Rawan dan Gigi.

• Menjaga Kekebalan Tubuh.

• Membantu Meningkatkan Sirkulasi Darah.

• Membantu Menjaga Stamina Daya Ingat 
Otak.

• Membantu Meringankan Nyeri Rematik.

• Mengurangi Peradangan Pada Sendi.

• Dapat Meningkatkan Energi Dan Baik Untuk 
Syaraf.

MANFAAT



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.


