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Kesehatan

Klaim Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bila Covid-19 

varian Omicron tidak lebih berbahaya dari varian delta tak lantas 

memperbolehkan kita untuk menurunkan kewaspadaan. Pasalnya, 

meskipun menimbulkan angka kematian yang lebih sedikit, tingkat 

penyebaran Omicron sama sekali tidak dapat dianggap remeh.

Begitu cepatnya transmisi varian Omicron, pemerintah bahkan sudah 

mengeluarkan prediksi jika angka puncak kasus yang dipicu oleh varian 

tersebut akan memuncak di awal Februari mendatang. Tidak main-main, 

kasus Omicron di ibu kota diyakini bakal melonjak hingga 21 ribu hanya 

dalam kurun waktu sehari. 

Mengerikannya lagi, vaksinasi yang merupakan salah satu upaya utama 

untuk menangkal Covid-19 ternyata tidak begitu efektif menghentikan 

laju Omicron. Bahkan, tidak sedikit kasus terkonfirmasi yang justru 

dirasakan oleh orang dengan vaksinasi lengkap.

Menghadapi persebaran Omicron

Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi penularan varian 

anyar Covid-19 ini? Selain mematuhi protokol kesehatan seperti 

menggunakan masker di tempat umum, rutin mencuci tangan, hingga 

menjaga jarak, memperkuat tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, 

khususnya vitamin D3 juga dapat menjadi salah satu upaya menangkal 

serangan Omicron.

Faktanya, sebelum masa pandemi pun, vitamin D3 merupakan jenis 

vitamin yang wajib dikonsumsi setiap hari. Di luar fungsinya untuk 

‘melumasi’ banyak organ dengan peran vital di dalam tubuh, kekurangan 

kadar vitamin satu ini juga dapat memicu sejumlah penyakit seperti 

diabetes, asma, nyeri otot, osteoporosis, hingga kanker.
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Kesehatan

Sarana memperoleh vitamin D

Memperoleh vitamin D sendiri sebetulnya tidaklah terlalu sulit. Produk 

berupa telur, tahu, keju, sayuran hijau, hingga ikan laut dikenal kaya 

dengan kandungan vitamin D dan relatif mudah ditemukan di Indonesia. 

Belum lagi, negara kita ini juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga 

senantiasa disiram dengan cahaya matahari yang berperan sebagai 

pengonversi provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D.

Mengenaskannya, dengan seluruh produk kaya vitamin D dan limpahan 

cahaya matahari tersebut, kadar vitamin D di tubuh kebanyakan warga 

Indonesia masih jauh.

Well3 D3 1000IU: Solusi jitu pendongkrak vitamin D

Apakah Anda termasuk salah satu orang yang kesulitan memenuhi 

standar kandungan vitamin D di dalam tubuh? Tak perlu bersedih. 

Pasalnya, selain via mengonsumsi makanan yang disebutkan di atas atau 

rutin mendapatkan paparan matahari, kita juga selalu bisa meningkatkan 

level vitamin D menggunakan suplemen vitamin D3.

Pun begitu, kita harus pintar-pintar memilih suplemen vitamin D3. 

Apalagi, di tengah masa pandemi seperti ini, di mana banyak pihak yang 

coba memanfaatkan kesempatan dengan menjual vitamin D3 palsu.

Adapun, dari sekian banyak opsi vitamin D3 yang beredar di pasaran, 

Anda tidak perlu lagi meragukan kredibilitas dari Well3 D3 1000IU. Selain 

berada di bawah naungan CNI yang senantiasa menemani masyarakat 

Indonesia dengan berbagai produk berkualitas selama 35 tahun terakhir, 

suplemen satu ini juga sudah dilengkapi dengan kandungan 1000IU 

vitamin D3 yang terjamin efektivitasnya dalam mendongkrak kadar 

vitamin D pada tubuh.

Januari 2022



Kesehatan

Bagusnya lagi, Well3 D3 1000IU juga sudah terdaftar di BPOM dan 

tersertifikasi halal dari MUI. Sangat jauh dari kemungkinan untuk 

dikategorisasikan sebagai suplemen abal-abal, bukan?

Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Well3 D3 1000IU dan penuhi 

kebutuhan vitamin D Anda dengan harga super terjangkau!

Well3 D3 1000IU, sistem imun tangguh, penyakit makin jauh!
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Memaknai Filosofi 
‘The Quality Of Life’

Sejak diperkenalkan pada National 

Convention 2021 lalu, tagline Quality of 

Life kini menjadi bagian dari CNI sebagai 

perusahaan yang selalu berkomitmen 

terhadap kualitas hidup masyarakat, 

sejak berdiri 35 tahun lalu.

Quality of Life sendiri sebetulnya adalah 

tujuan dari bisnis CNI yang 

direpresentasikan melalui pengadaan 

produk kesehatan berkualitas yang 

dibutuhkan masyarakat, serta sistem 

bisnis terpercaya yang dapat membantu 

menghasilkan income tambahan bagi 

para mitranya. 

Bila dijabarkan secara menyeluruh, Quality 

of Life meliputi sejumlah poin ataupun 

aspek yang CNI selalu perhatikan dan 

kembangkan bersama para mitra serta 

konsumen, meliputi:

Kesehatan
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Fisik
Melalui produk kesehatan CNI tentunya kami 

percaya jika hal baik akan dimulai dari tubuh 

Anda. Dengan tubuh yang selalu terjaga 

kesehatannya, kami yakin Anda akan sangat 

siap dan mampu untuk mengembangkan 

sendi-sendi kehidupan lainnya.



Kesehatan

Mental, kepribadian dan sikap
Indikator kualitas hidup pastinya tidak hanya tercermin dari fisik semata.  

Faktanya, tidak jarang kegagalan terjadi pada mereka yang memiliki 

mental atau cara berpikir yang ‘lemah’ walau fisik tampak kuat. Oleh 

sebab itu, CNI ingin membantu para mitranya untuk selalu memiliki 

mental positif yang tangguh dalam menghadapi kehidupan. 

Sosial dan networking
Sebagai makhluk sosial, sudah barang pasti kita perlu meluangkan waktu 

untuk berkomunikasi dengan sesama. Bagaimanapun, rasanya akan sulit 

mendefinisikan hidup sebagai sesuatu yang berkualitas bila kita tidak 

meluangkan waktu sebaik dan sebanyak mungkin bersama orang-orang 

tercinta. Selain itu, kami percaya kehidupan sosial yang baik akan 

menghasilkan networking yang luas dan pasti bermanfaat untuk 

pengembangan bisnis Anda.

Pada akhirnya, CNI akan dikenal masyarakat bukan hanya sebagai 

perusahaan MLM tapi juga perusahaan yang fokus, peduli, dan selalu 

berkomitmen terhadap kualitas hidup masyarakat. Karena CNI adalah 

The Quality of Life!
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TESTIMONI 

WELL3 D3 1000IU

Eka Prasetyawati (40 tahun, Depok)
Kadar vitamin D awal  : 25,7 ng / ml

Kadar vitamin D setelah 3 bulan  : 54,6 ng / ml

Saya sudah hampir lima tahun 

lebih tidak pernah senam. 

Akibatnya, sekali mulai senam 

lagi, kaki jadi terasa pegal-pegal. 

Syukurnya, rasa pegal tadi 

enggak kerasa lagi sejak rutin 

mengonsumsi 4 tablet Well3 D3 

1000IU / hari. Terbukti kok, waktu 

ikut ‘Champion Trip’ ke Turki 

kemarin enggak ada lagi rasa 

capek ataupun pegal walau saat 

itu dituntut banyak berjalan kaki.

“

“

Aktivitas CNI

Aktivitas CNI
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Pertama kali tahu Well3 D3 1000IU saat diberikan sebagai sampel oleh CNI. Sampel tersebut 

pada awalnya saya konsumsi 1 tablet / hari dalam kurun waktu sebulan. Namun, berhubung 

kadar vitamin D pada darah ternyata masih belum mencukupi, saya pun coba tingkatkan jadi 

2 tablet / hari.

3 bulan kemudian, saya coba lakukan tes lagi dan ternyata kandungan vitamin D sudah naik 

menjadi 33,2 ng / ml yang telah mencukupi standar. Belum lagi, tubuh juga terasa lebih fit dan 

tidak gampang lelah. Di situ, saya enggak nyangka kalau dalam waktu segitu Well3 D3 1000IU 

sudah dapat menunjukkan efeknya. 

Terima kasih sudah senantiasa memasarkan produk berkualitas, CNI!

“

“

TESTIMONI 

WELL3 D3 1000IU

Nuk Milwaryani (58 tahun, Bandung)
Kadar vitamin D awal  : 27,2 ng / ml

Kadar vitamin D setelah 3 bulan  : 33,2 ng / ml

Aktivitas CNI
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Aktivitas CNI

TESTIMONI 

WELL3 D3 1000IU

Syamsu Hidayat (76 tahun, Kranggan)
Kadar vitamin D awal  : 38,5 ng / ml

Kadar vitamin D setelah 3 bulan  : 54,2 ng / ml

Well3 1000IU memang luar biasa! 

Terbukti, setelah rutin 

mengonsumsi 3 tablet / hari, 

kandungan vitamin D di dalam 

tubuh saya naik hampir 34%. 

Walhasil, tulang dan otot pun 

terasa nyaman diajak beraktivitas 

sehari-hari. Padahal, enggak 

jarang juga saya kurang tidur 

setelah berkegiatan seharian.

Pesan saya, jangan ragu 

konsumsi Well3 D3 1000IU. 

Khususnya, buat Anda yang 

sudah 70 tahun ke atas!

“

“
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Bincang Santai CNI: 

Gampang-gampang Susah Memenuhi 
Kadar Vitamin D

Aktivitas CNI
Bincang Santai CNI
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Terlepas dari peran pentingnya terhadap 

tubuh, nyatanya masih banyak orang 

yang mengalami defisiensi atau 

kekurangan vitamin D. Begitu buruknya, 

sebuah studi yang dilakukan pada tahun 

2020 lalu bahkan menyatakan bila sekitar 

50% penduduk dunia tidak memiliki 

kandungan vitamin D yang mencukupi.

Melihat statistik tersebut, sudah barang 

pasti kami merasakan adanya urgensi 

untuk memberikan edukasi kepada para 

Sobat CNI. Atas dasar itu, CNI pun 

menghadirkan dr. Asa Ibrahim, Sp. OT 

untuk membagikan sejumlah 

pengetahuannya pada Bincang Santai 

pertama di tahun 2022 ini.

Ironi defisiensi vitamin D di 
Indonesia

Mengawali penjelasannya, dr. Asa 

mengungkapkan rasa ‘miris’ perihal masih 

banyaknya warga Indonesia yang 

kekurangan kadar vitamin D di dalam 

tubuh. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah 

privilese, seperti banyaknya produk sarat 

kandungan vitamin D yang beredar di 

pasar hingga matahari yang senantiasa 

bersinar sepanjang tahun untuk membantu 

proses pembentukan vitamin tersebut.

Pun demikian, jika membahas soal 

makanan, nyatanya label “kaya vitamin D” 

pada sebuah panganan tidak sepenuhnya 

mengartikan santapan tersebut mampu 

mencukupi vitamin D ‘seorang diri’.



 Hal ini disandingkan oleh dr. Asa dengan 

unsur lain seperti kalsium, yang 

disebutnya jauh lebih banyak dan mudah 

ditemukan pada makanan dibandingkan 

vitamin D.

Akibatnya, meskipun sering menyantap 

makanan yang disebut sarat vitamin D, 

tidak jarang tubuh akan tetap kesulitan 

memenuhi standar kebutuhan vitamin 

tersebut. Itu pun belum membahas 

kemungkinan terjadinya akumulasi 

kekurangan vitamin D sebesar 20% per 

hari sejak kecil, yang berpotensi 

menimbulkan masalah seperti penurunan 

imunitas, alergi, hingga tulang keropos.

Suplemen sebagai penangkal 
defisiensi vitamin D

Menyambung penjelasan dr. Asa, CNI 

Health Food Specialist Jane Kurnia 

membahas sumber alternatif untuk 

memperoleh vitamin D, yang tak lain 

adalah suplemen vitamin D3. 

Dalam pemaparannya, Jane menuturkan 

bila suplemen vitamin D3 memiliki 

kapabilitas untuk memenuhi standar 

kandungan vitamin D yang tidak mungkin 

dilakukan dengan sebatas mengonsumsi 

makanan. 

Sebegitu besar perbedaannya, 

pengonsumsian suplemen vitamin D3 

sedari dini bahkan amat dianjurkan untuk 

menghindari defisiensi vitamin D di usia 

lanjut. 

Pun begitu, kita juga perlu berhati-hati saat 

hendak menentukan suplemen vitamin D3 

yang hendak dibawa pulang. Pasalnya, 

tidak jarang sejumlah pihak tak 

bertanggung jawab berupaya memasarkan 

suplemen vitamin D3 abal-abal untuk 

memanfaatkan tingginya permintaan pasar.

Well3 D3 1000IU, solusi otentik 
pemenuhan vitamin D 

Dari banyaknya suplemen vitamin D3 yang 

berseliweran di pasar, Anda tidak perlu lagi 

berpikir dua kali sebelum memutuskan 

untuk membeli Well3 D3 1000IU. Selain 

dinaungi oleh CNI yang sudah malang 

melintang di Indonesia selama 35 tahun, 

keotentikan Well3 D3 1000IU juga 

dibuktikan dengan nama yang sudah 

terdaftar di BPOM dan telah dicap halal 

oleh MUI.

Di luar faktor nama besar serta 

kelengkapan sertifikasi tersebut, 

efektivitas dari Well3 D3 1000IU sudah tidak 

perlu diragukan lagi. Hal itu telah dirasakan 

secara langsung oleh Endah Sutjihati, salah 

seorang Mitra Bisnis CNI sekaligus satu dari 

sekian banyak orang yang sudah 

merasakan manfaat Well3 D3 1000IU.

“Sejak rutin mengonsumsi Well3 D3 1000IU, 

kadar vitamin D dalam darah saya naik 

hingga lebih dari tiga kali lipat (10 ke 31). 

Bersyukur, akhirnya sekarang bisa sehat 

dan aktif seperti sediakala,” kisah Endah.
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Agar Sehat Kini dan Nanti
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