




Penyebab
• Obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi 

makanan dan minuman tinggi kalori tanpa 
melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori 
berlebih tersebut. 

• Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya 
diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga 
membuat seseorang mengalami pertambahan 
berat badan hingga akhirnya obesitas.

• Obesitas juga dipicu pertumbuhan industri dan 
ekonomi, serta perubahan gaya hidup, asupan 
nutrisi yang semakin banyak dari makanan 
olahan, atau diet dengan tinggi kalori.



Solusi
• Mengubah gaya hidup: perbanyak 

olahraga, ubah pola makan yang 
tadinya mungkin banyak makanan 
berlemak (seperti gorengan, jeroan) kini 
diperbanyak dengan buah-buahan.

• Hindari konsumsi alkohol.

• Jangan terlalu keras pada diri sendiri 
sampai tidak mau makan, ini bukan suatu 
metode yang tepat. Tetap makan, namun 
ganti menunya menjadi menu sehat.

• Mengonsumsi MINUMAN HERBAL yang 
TEPAT.



Yomari SSS mengandung serat 
pangan dan beberapa zat aktif 
yang baik untuk menjaga berat 

badan dan dapat melengkapi

Program Diet Sehat Anda.  



Komposisi



Baik Untuk Sistem Pencernaan

Tanaman ini dapat merangsang gerakan 

peristaltik perut sehingga perut dapat 

melakukan proses pencernaan dengan lancar 

setiap harinya.

Psylium husk bisa mengatasi masalah diare 

seseorang, tanaman ini akan mengikat air 

didalam usus dan juga melancarkan atau 

menormalkan pergerakan usus seseorang 

sehingga masalah diare dapat teratasi.

SERAT PANGAN
P S Y L I U M  H U S K



Menurukan Berat Badan.
Serat larutnya menghambat kerja enzim 

amylase sehingga menghambat penyerapan 

karbohidrat dan memberi sensasi rasa kenyang 

(menekan rasa lapar) di saluran pencernaan. 

Selain itu dapat mempercepat pengeluaran 

sisa makanan yang dimakan.



GARCINIA
Mengurangi Nafsu Makan.
Garcinia cambogia mengandung zat aktif yang 

bernama hydroxycitric acid (HCA). Zat HCA 

ini diklaim mampu mendorong pembakaran 

lemak, mengurangi nafsu makan, dan 

memblokir enzim yang bisa membuat jaringan 

lemak di dalam tubuh, yaitu liase sitrat.

Garcinia Cambogia yang dikenal di Indonesia 

sebagai asam gelugur, kini marak dipercaya 

sebagai obat pelangsing. Salah satu pemangkas 

lemak yang populer saat ini adalah pelangsing 

yang mengandung garcinia cambogia.



Zat Aktif
Garcinia hydroxycitric 
acid (HCA) dikatakan sebagai...

Agen Antiobesitas



guarana
Guarana (paullinia cupana) adalah tanaman 
merambat yang juga berkeluarga dengan maple 
dan merupakan tanaman yang berasal dari lembah 
sungai Amazon dan terkenal di Brazil. Buahnya 
kecil, bulat, berwarna merah cerah dan tumbuh 
bergerombol.

Sebagai suplemen diet, guarana adalah 
penambah energi yang efektif karena mengandung 
guaranin (sejenis kafein), yang memiliki dua kali 
lebih banyak dari kafeina yang terkandung dalam 
biji kopi (kurang lebih 2–4.5% kafeina di biji guarana 
dibandingkan 1–2% untuk biji kopi).

Guarana kaya dengan asam amino, mineral, 
vitamin, karbohidrat, guaranin, tannin dan theine.



Diperkirakan satu dari tiga orang dewasa Amerika 
mengalami obesitas. Obesitas adalah kekhawatiran 
yang berkembang, karena telah dikaitkan dengan 
banyak penyakit kronis, termasuk penyakit 
jantung, diabetes tipe 2 dan kanker. Menariknya, 
guarana memiliki sifat yang membantu 
meningkatkan penurunan berat badan. 

Guarana adalah sumber kafein yang kaya, yang 
dapat meningkatkan metabolisme Anda hingga 
3-11% dalam 12 jam. Metabolisme yang lebih 
cepat berarti tubuh anda membakar lebih banyak 
kalori saat istirahat. 

Meningkatkan Metabolisme.



VITAMIN C
Sebuah studi tahun 2007 yang dimuat dalam 
The Journal of Nutrition, American Society for 
Nutrition menemukan bahwa orang dengan 
berat badan berlebih rata-rata memiliki 
kadar vitamin C yang rendah.

Vitamin C merupakan elemen penting yang 
diperlukan untuk membakar lemak. Seseorang 
dengan kadar vitamin C yang cukup akan 
membakar lemak 30% lebih banyak selama 
aktivitas fisik sedang dibandingkan seseorang 
dengan kadar vitamin C yang rendah. Dengan 
kata lain, kekurangan vitamin C akan 
menghambat penurunan berat badan.



kiwi
Kiwi dikenal sebagai penghasil vitamin C terbesar 
dibandingkan dengan buah-buahan yang lainnya. 
Buah yang mengandung pigmen yang disebut 
chlorophyll  ini juga mengandung kalium dan beta 
karoten. 

Kiwi juga mengandung banyak vitamin E dan serat 
pangan yang efektif dalam melangsingkan tubuh 
yang jumlahnya lebih banyak daripada pisang yang 
dianggap sebagai buah paling baik untuk diet.

Buah kiwi sangat cocok menjadi makanan 
untuk menurunkan berat badan karena 
mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah, 
yaitu 47. Makanan-makanan yang mempunyai 
nilai indeks glikemik rendah diketahui tidak akan 
meningkatkan kadar gula darah.



Yomari



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

• Membantu mengenyangkan perut.

• Membuang racun atau detoksifikasi.

• Meningkatkan pembakaran lemak.

• Melancarkan buang air besar (bab).

• Menjaga kesehatan pencernaan.

• Kaya akan fiber.

• Membantu mengikat dan membuang 
minyak di dalam tubuh.

• Membantu mencegah pembentukan 
jaringan lemak.

MANFAAT



1 sachet SSS dicampur dengan 150 ml air 
biasa / dingin, bisa minum pagi dan sore hari

CARA PAKAI

Tips :

Minum disaat perut kosong, pagi sebagai 
pengganti sarapan dan sore sebagai pengganti 
makan malam, SSS akan memberi rasa 
kenyang. Jika masih merasa lapar disarankan 
makan buah ( hindari konsumsi gula dan 
cemilan ).


