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Acaman kulit terluka saat beraktivitas, kita bisa apa?

Layaknya organ-organ lain, kulit selaku bagian terluar dari tubuh manusia 
pun memiliki sejumlah fungsi. Paling jelas, tentunya adalah sebagai 
pelindung organ-organ yang dilapisinya.

Menilik fungsinya itu, sudah pasti kulit akan rentan mengalami luka saat 
kita beraktivitas. Sekalinya mengalami luka, besar kemungkinan hal 
tersebut akan menyebabkan terganggunya fungsi lain kulit seperti 
menjaga tubuh dan bahkan membuat kita minder saat berada di ruang 
publik.

Adapun, jenis-jenis luka kulit beserta penyebabnya meliputi:
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Lecet

Luka lecet disebabkan oleh gesekan antara kulit dengan 
permukaan yang kasar atau keras. Luka ini masuk dalam 
kategori luka superfisial, atau luka yang semata-mata 
berdampak kepada lapisan kulit terluar.

Biasanya, luka ini tidak menimbulkan pendarahan dalam jumlah 

besar dan relatif dapat sembuh tanpa meninggalkan bekas.

Robek

Berbeda dari lecet yang ditimbulkan oleh pengikisan lapisan 

terluar kulit, luka robek disebabkan oleh insiden yang 

melibatkan peralatan tajam. Karenanya, tidak aneh jika luka 

satu ini berpotensi memberikan dampak fatal jika terjadi cukup 

dalam dari permukaan kulit dan tidak mendapat penanganan 

pertama yang mencukupi.

Walau begitu, luka robek ringan pada umumnya jauh lebih 

sering dijumpai dibandingkan yang berpotensi berdampak 

fatal dan dapat ditangani dengan perawatan sederhana.

Kesehatan
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Tusuk

Mendengar kata “tusuk”, kita pasti langsung paham kalau luka 
ini umum disebabkan oleh benda-benda seperti paku, jarum, 
hingga kayu. Dari situ, kita pun bisa menebak jika kontak yang 
terjadi secara signifikan akan berdampak kepada jaringan kulit 
yang lebih dalam.

Berkaca dari sifat luka ini, kita dapat memahami jika tusukan 
yang terlalu dalam berisiko merusak jaringan hingga organ di 
bawah kulit. Akibatnya, luka pun cenderung jadi sulit 
dibersihkan secara menyeluruh dan berpotensi menimbulkan 
infeksi.

Bakar

Luka bakar diakibatkan oleh kontak antara kulit dengan panas 
berlebih seperti sinar matahari, api, listrik, air mendidih, hingga 
bahan-bahan kimia.

Adapun, luka bakar dikategorikan lagi menjadi beberapa 
tingkatan derajat. Semakin tinggi derajat luka bakar, semakin 
luas dan parah pula kerusakan yang dialami oleh jaringan kulit.

Memar

Merupakan perubahan warna pada bagian kulit tertentu yang 
terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kecil di bagian bawah 
kulit. Biasanya, memar muncul pasca terjadinya cedera 
traumatis yang contohnya terjadi dalam bentuk benturan 
cukup keras. 

Seperti yang dijelaskan, luka satu ini memang sama sekali tak 
berdampak kepada jaringan kulit terluar. Namun, jika cedera 
traumatis yang dialami cukup fatal, tidak menutup 
kemungkinan bila dampaknya dapat dirasakan hingga otot, 
tulang maupun organ dalam.

Kesehatan
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Menangani masalah-masalah kulit lain di luar luka terbuka & 
tertutup, seperti jerawat, panu, bisul hingga eksim

6

Mengurangi rasa gatal dan sakit pada luka
Mengatasi peradangan pada kulit

2
3

Memberikan nutrisi sekaligus mempercepat regenerasi sel-sel 
baru pada kulit yang terluka
Membantu menghilangkan bekas luka
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Pentingnya penanganan luka kulit

Pada sebagian besar jenis luka kulit, penanganan pertama menggunakan 
antiseptik terbilang sudah cukup mengurangi mayoritas risiko yang 
mungkin timbul dari luka. Pasalnya, secara alami antiseptik akan 
memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan 
mikroorganisme seperti bakteri, virus dan jamur begitu diaplikasikan 
kepada luka.

Di sisi lain, penggunaan antiseptik tak lantas menyelesaikan seluruh 
masalah yang ditimbulkan luka di kulit. Soalnya, sekalipun antiseptik 
membantu pencegahan infeksi, namun pengaplikasiannya tidak memiliki 
pengaruh terhadap pemulihan luka dalam jangka panjang. 

Bercermin dari hal tersebut, tentunya kita akan membutuhkan lebih dari 
sekadar antiseptik. Paling tidak, kita juga memerlukan ‘bantuan’ dari 
obat-obat seperti salep ataupun krim khusus untuk bantu memulihkan 
luka yang diderita.

Pun begitu, kita tidak boleh abai dalam menentukan jenis salep atau krim 
yang ingin digunakan. Sekali memilih produk yang salah, alih-alih 
mengembalikan kulit seperti sedia kala, bisa-bisa kita malah membuat 
kondisi luka semakin buruk atau bahkan memicu terjadinya alergi.

Kesehatan

Februari 2022

Adapun keunggulan nutrimoist terletak pada empat bahan aktif 
utamanya, yakni Panax Ginseng, Polygonum Multiflori, Polygonum 
Cuspidatum Sieb, dan Angelicae Sinensis yang memiliki manfaat untuk:

Menjadi sarana pertolongan pertama untuk segala jenis luka 
terbuka karena mampu membunuh kuman & bakteri serta 
efektif dalam menyerap panas pada luka bakar.

1
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Di luar itu, CNI Nutrimoist juga telah tersertifkasi halal dan terdaftar di 
BPOM, sehingga pemakaiannya menjadi lebih aman, nyaman serta 
terjamin bagi segala kalangan usia.

Jadi, bagaimana? Masih siap menanggung risiko 
luka kulit tanpa CNI Nutrimoist? 
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- Muhaimin, Pondok Gede

Pak Muhaimin mengalami luka bakar yang cukup serius 
diseluruh lengan kanannya akibat ledakan kompor saat 
beliau ingin membetulkan regulator kompor yang rusak 
sambil memegang lilin yang menyala. 
“Setelah 4 minggu rutin mengaplikasikan CNI 
Nutrimoist, luka bakar saya sudah sembuh 
dengan bekas luka yang sangat minim.”
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- Nanik Supratinah, Kulon Progo, Yogyakarta

Ibu Nanik mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan
kaki sebelah kiri mengalami luka cukup serius dan 
mendapatkan 19 jahitan untuk luka tersebut. Dengan
menggunakan CNI Nutrimoist secara rutin

Nanik sembuh dengan cepat dan minim
bekas luka.

selama kurang lebih 1 bulan, luka pada ibu
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45

MELINDA LESMANA

DRA JOEDANINGTIJAS

SUHITA DEWI PARMAN

SRI ARUM

NINUK KHORIDAH LATHIF

LINAWATI SANTOSO SE

I WAYAN RANGGA D.

YUNUS DJAMI RAGA

NASRI GUNAWAN, SH

DANOE PRASETYO

JENNER EDWIN M. IR

SRI WAHYUNI

NICOLAS ENGLO

Y. SUHARTA

WIWI ROZANA

RAMADANI AKHIRUDIN

RINA YUSTINA

MERAH

ANDREAN ARIF SUHANDA

SUKENDRA

DIDI DWI SUNGKONO

MUKHLISAH

AUDHITA KARTIKA R.

ODING ABDULQODIR

MBUAH BR SUKATENDEL

HIDAYAT

SHEREN ANGELA

GIBSON R ARUAN

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

MALUKU

JAWA TENGAH

JAWA BARAT

JAWA BARAT

BALI

NTT

SULAWESI SELATAN

JAWA TIMUR

SUMATERA UTARA

BANTEN

RIAU

SUMATERA UTARA

DKI JAKARTA

RIAU

SUMATERA BARAT

KALIMANTAN SEL.

JAWA BARAT

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

BALI

SULAWESI SELATAN

SULAWESI SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

DKI JAKARTA

SUMATERA UTARA

RIAU

KALIMANTAN BARAT

RIAU
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RINO SAFRIANDI

IR. JOKO BUDIYANTO

JURNAILIS

JERIKO ANGGARA SITEPU

ALWI YN

SURYATI

BRIGIDA BUDI DARMAWAN

DIANA NURFARITA Y.

SITI AISYAH THOBIBAH

I KOMANG GIRI SURYA G.

DORMIN SIANTURI

SUHARNI SH

AI SETIAWATI

MILA RISTYA VENY

VIRNA ANASTASIA N.

EKA SUTARYATNA

HJ AZIMAH

IDA INDRIAWATI

ERA APRILLA P. ANG

ARIFIN TJHIN

JUNIATI

KARTINA

ARDIANSYAH

DENI SARTIKA

AHMAD ANSARI

OZI SAHRUL ROZI

MULIADI

ROMSINA NABABAN

IMAM BUKHORI ADE P.

DRIYANTONO

RIAU

DKI JAKARTA

N. ACEH D.

SUMATERA UTARA

RIAU

BANTEN

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

BALI

JAWA BARAT

JAWA BARAT

JAWA BARAT

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA BARAT

JAMBI

DKI JAKARTA

SUMATERA UTARA

SUMATERA SELATAN

SUMATERA BARAT

BANGKA BELITUNG

SUMATERA SELATAN

BENGKULU

RIAU

BANTEN

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR
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61

62
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65
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MUSRI

WELDA

 

BENGKULU

KALIMANTAN SEL.

BANTEN

KALIMANTAN TENGAH

WAN
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MUHARNI

LULU NAILUFAR

DEWI MURNIASIH

LILIS SURYANI 

MELPADONA, SKM, M.AP

QURRATA AYUNI

SONNY VILLE MILALA

ISRAN LIMBONG

KASPARIA MANIK

HOTBEN PURBA

SUMATERA UTARA

SUMATERA SEL.

KALIMANTAN SEL.

KALIMANTAN SEL.

SUMATERA UTARA

SUMATERA UTARA

N. ACEH D.

RIAU

MALUKU

JAWA BARAT

75

76

77

78

79

80

81

82

83

73

74

84

UPIK RISMAL

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

SULAWESI SELATAN

SULAWESI SELATAN

SULAWESI SELATAN

NTT

SULAWESI SELATAN

OLIVIA SEPRIANA B.

NASRUDDIN

ANDI DICKY KURNIA

MAHARANI

HENDRAWATI

KASDI GUNAWAN M.

SRI HARTATI

ANDI WIBOWO

TOFAN HIDAYAT, DRS

SITI ASMA, S. PD

YUNIARTI



Testimoni Profil

Anay Youvana (55 tahun, Dumai)

Kadar vitamin D awal (April 2021)        : 24,5 ng/ml
Kadar vitamin D setelah lima bulan (September 2021)   : 55,9 ng/ml
Kadar vitamin D setelah sembilan bulan (Januari 2022)    : 50,6 ng/ml

Sadar kalau usia sudah enggak lagi muda, saya pun membiasakan diri untuk 

mengonsumsi empat tablet Well3 D3 1000 IU setiap hari. Hasilnya, setelah 

sempat dinyatakan defisiensi (kekurangan) pada tes pertama, lima bulan 

kemudian kadar vitamin D saya melonjak lebih dari dua kali lipat. Luar 

biasanya lagi, lonjakan itu enggak cuma terlihat pada angka di hasil tes saja 

karena tubuh saya pun memang benar-benar terasa jadi lebih fit dan 

bertenaga.

Selebihnya, karena kadar vitamin D pada tubuh sudah berada di angka 

optimal, saya pun menurunkan dosis menjadi dua tablet per hari. Sayangnya, 

lantaran lumayan sibuk, saya jadi jarang mengonsumsi Well3 D3 1000 IU dan 

kadar vitamin D jadi sedikit merosot walaupun masih di kategori ‘oke’.

Dari situ, saya pun sadar betul kalau kadar vitamin D di dalam tubuh sungguh 

dipengaruhi oleh asupan vitamin D3. Pokoknya, sudah bertekad deh kalau 

berikut-berikutnya bakal rutin mengonsumsi Well3 D3 1000 IU setiap hari 

supaya kadar vitamin D senantiasa optimal!

Februari 202210



Pertama kali melakukan cek, saya langsung dinyatakan mengalami kekurangan 

kadar vitamin D. Cukup kaget juga saat tahu, ya. Soalnya, saat itu saya terbilang 

aktif berolahraga dan juga konsisten mengonsumsi suplemen kalsium.

Untuk mengatasi defisiensi tersebut, saya pun meluangkan waktu untuk 

menggali informasi dan ‘berkenalan’ dengan yang namanya vitamin D3. Dari situ, 

akhirnya saya mengetahui keberadaan suplemen Well3 D3 1000 IU dan mulai 

mengonsumsinya setiap hari secara rutin.

Betul saja, setelah membiasakan diri untuk mengonsumsi Well3 D3 1000 IU 

dengan dosis dua tablet sehari, kadar vitamin D saya yang sebelumnya berada 

di angka 19 ng/ml naik menjadi 27 ng/ml dalam waktu sebulan. Malahan, angka 

itu sempat tembus lagi ke 37 ng/ml (pemakaian bulan kedua) dan 50 ng/ml 

(pemakaian bulan keenam) setelah saya meningkatkan dosis menjadi tiga tablet 

sehari.

Intinya, jika ditanya pendapat setelah rutin mengonsumsi Well3 D3 1000 IU, 

pastinya hasil yang diceritakan di atas tadi sudah melampaui ekspektasi awal 

saya. Pokoknya, enggak ada lagi yang namanya rasa ragu untuk mengarungi 

hari yang berat karena badan betul-betul terasa fit setiap saat.

Terima kasih, CNI, karena sudah menghadirkan Well3 D3 1000 IU yang luar biasa!

Testimoni Profil
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Dini Baktiari (62 tahun, Kalimalang)

Kadar vitamin D awal      : 49 ng/ml
Kadar vitamin D setelah tiga bulan : 50,8 ng/ml



Setelah tiga bulan rutin mengonsumsi Well3 D3 1000 IU dari CNI, saya 

merasa badan jadi jauh lebih sehat dan bugar. Buktinya, selama mengikuti 

trip ke Turki yang diadakan oleh CNI, enggak ada, tuh, saya merasakan yang 

namanya flu, kelelahan ataupun pusing hingga kembali ke Indonesia. 

Padahal, saat itu cuaca di sana sedang dingin-dinginnya dan rombongan 

peserta juga dituntut untuk banyak berjalan kaki.

Pokoknya, terima kasih banyak buat CNI yang sudah menyediakan Well3 D3 

1000 IU!

Testimoni Profil

Februari 2022

Supariyah (58 tahun, Jakarta Selatan)

Kadar vitamin D awal      : 37,5 ng/ml
Kadar vitamin D setelah tiga bulan : 41,1 ng/ml
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Aktivitas CNI

BINCANG SANTAI CNI: 
KUPAS TUNTAS MASALAH LUKA PADA KULIT

13 Februari 2022

Sebagai organ terluar, 
terbesar, serta memiliki 
cakupan paling luas di tubuh 
manusia, sudah pasti kulit 
akan paling sering berinteraksi 
dengan lingkungan beserta 
objek di sekitar kita. Dari situ, 
secara otomatis kulit pun 
turut menjadi organ yang 
paling berisiko mengalami 
luka. 

Selaku organ terluar yang 
mempengaruhi penampilan 

kita, kondisi kulit pun bisa 
dibilang mendapat perhatian 
lebih dari pemilik tubuh; 
khususnya kaum hawa. 
Akibatnya, sekali mengalami 
luka, tidak sedikit dari kita 
yang dibuat kalang kabut 
lantaran takut hal tersebut 
akan berpengaruh kepada 
penampilan.

Pastinya, animo publik 
terhadap persoalan luka 
pada kulit ini tidak lepas 

dari perhatian CNI. Oleh 
karena itu, pada Bincang 
Santai CNI edisi Februari 
yang diadakan pada Kamis 
(10/2) lalu, CNI punberinisiatif 
mengangkattopik “Kupas 
Tuntas Masalah Luka pada 
Kulit”yang dibawakan secara  
langsung oleh dr. Arini 
Widodo, SpKK.  



Bukan Sekadar 
Masalah Kecantikan

Meski tak dapat dipungkiri bila luka pada kulit 
akan cukup banyak berdampak terhadap 
penampilan, sebetulnya hal tersebut bukanlah 
dampak terbesar yang mungkin dihadapi. 
Pasalnya, masih ada risiko infeksi yang 
membayangi penderita luka kulit, khususnya 
tipe luka terbuka.

“Kalau sampai (kulit) terluka, tentunya bagian 
yang mengalami luka itu tidak bisa lagi 
terlindungi dengan baik. Dari situ, bakteri, 
virus, jamur, parasit hingga debu pun 
berpotensi masuk ke dalam tubuh dan 
menyebabkan infeksi,” terang dr. Arini.

Lebih jauh, dr. Arini turut menekankan 
pentingnya penanganan pertama yang 
dilakukan secepat mungkin pasca mengalami 
luka. Pasalnya, penanganan kilat akan sangat 
membantu proses penyembuhan dan 
meningkatkan kemungkinan kembalinya 
kondisi kulit seperti sedia kala.

“Jaga (juga) lukanya supaya bebas dari infeksi. 
Kalau sampai infeksi, bisa-bisa lukanya akan 
membesar dan menimbulkan komplikasi 
maupun dampak-dampak buruk lainnya.”

Aktivitas CNI

CNI Nutrimoist: 
Perawat & 
pemercepat 
penyembuhan luka

Menyambung penjelasan dr. Arini, Product 
Marketing CNI Indonesia Jessica Septiany 
Laurent lantas menawarkan solusi 
penanganan luka dalam wujud CNI Nutrimoist. 
Seperti yang disugestikan pada suku kata 
“nutri” dan “moist” pada namanya, produk 
perawatan kulit berbentuk krim satu ini 
ditujukan untuk melembabkan sekaligus 
menyuplai nutrisi yang dibutuhkan untuk 
proses penyembuhan luka.

Selain itu, Jessica pun turut menyorot 
penggunaan empat bahan baku utama yang 
digunakan untuk menyusun CNI Nutrimoist, 
yakni Panax Ginseng, Polygonum Multiflori, 
Polygonum Cuspidatum Sieb dan Angelicae 
Sinensis. Perpaduan herbal-herbalan tersebut 
memungkinkan CNI Nutrimoist untuk memiliki 
sifat ‘antiseptic agent’, yang sangat cocok 
untuk diaplikasikan kepada luka sebagai 
bentuk pertolongan pertama.

14 Februari 2022



Lantaran bingung karena waktu itu hari sudah 
larut, para penghuni rumah saat itu pun hanya 
mengoleskan CNI Nutrimoist ke kaki sepupu 
Hanif yang terpapar minyak goreng sembari 
memantau luka yang dialaminya.

“Syukurnya, besoknya enggak terjadi 
apa-apa. Tidak ada peradangan ataupun air 
yang biasanya ada di bawah permukaan 
kulit. Enggak ada perawatan tambahan lagi 
selain rutin mengoleskan Nutrimoist di 
hari-hari berikutnya,” kisah Hanif.

“(Sifat antiseptic agent) akan membunuh 
kuman dan bakteri, sehingga luka kita akan 
terlindungi dari penyebab infeksi. Selain itu 
perpaduan keempat herbal tadi juga 
berperan melancarkan peredaran darah serta 
memberikan nutrisi yang diperlukan kulit 
sehingga proses penyembuhan bisa 
berlangsung dengan lebih cepat” papar 
Jessica.

Terbukti, manfaat CNI Nutrimoist tersebut 
disaksikan secara langsung oleh Hanif yang 
pada tahun 2006 silam tengah berada satu 
atap dengan sepupunya yang tersiram 
minyak goreng. 

Aktivitas CNI
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