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Kesehatan

Meski dikategorikan sebagai Self-Limiting Disease atau jenis penyakit 

yang dapat sembuh dengan sendirinya, wabah Covid-19 yang telah kita 

hadapi selama dua tahun terakhir ini memberikan pelajaran jika label 

tersebut tidak dapat kita anggap remeh. Terbukti, walaupun masuk di 

dalam golongan penyakit tersebut, hal itu tidak lantas menghentikan 

virus satu ini untuk merenggut jutaan nyawa dari berbagai belahan dunia.

Anomali label “Self-Limiting Disease”

Seperti yang sempat disinggung di atas: jika dikategorikan sebagai 

Self-Limiting Disease, mengapa Covid-19 masih saja dapat merenggut 

nyawa yang sebegitu banyaknya? Jawaban atas anomali tersebut 

terletak pada faktor tingkat kekuatan sistem imun. Pasalnya, tanpa 

sistem imun tubuh yang kuat, tubuh akan lebih mudah disusupi virus dan 

merasakan dampak jauh lebih buruk dibandingkan orang-orang 

berimunitas tinggi.

Sayangnya, tak sedikit dari kita yang justru ‘menyabotase’ sistem imun 

tubuh sendiri dengan melakukan gaya hidup tidak sehat seperti 

mengonsumsi makanan kurang bergizi, jarang berolahraga, aktif merokok 

dan meminum alkohol, hingga kurang istirahat. Bahkan, tanpa disadari 

gaya hidup di perkotaan yang sarat akan polusi serta tingkat stres cukup 

tinggi saja sebetulnya juga sangat rawan memberikan dampak negatif 

terhadap daya tahan imun kita.

Solusi penunjang imun di era modern

Berkaca dari penjelasan di atas, sudah barang pasti kita perlu mulai 

menerapkan gaya hidup sehat untuk memperkuat sistem imun tubuh. 

Namun, di sisi lain kita juga perlu mengingat kalau pengaplikasian gaya 

hidup semacam itu memerlukan fokus serta komitmen yang berpotensi 

berbenturan dengan pekerjaan, hubungan sosial, hingga aspek 

kehidupan lainnya.
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Kesehatan

Untungnya, di era modern ini kita tidak sepenuhnya harus bergantung 

pada gaya hidup sehat untuk menjaga imunitas tubuh. Soalnya, kendala 

pemenuhan yang disebabkan oleh faktor waktu serta komitmen tadi kini 

sudah dapat ditanggulangi dengan rutin mengonsumsi suplemen.

Pertanyaannya, suplemen seperti apa yang dibutuhkan untuk melindungi 

diri di masa pandemi ini? Menurut penjelasan Prof. Dr. Apt. Zullies Ikawati, 

sebaik-baiknya sebuah suplemen adalah yang memiliki setidaknya satu 

dari lima jenis vitamin dan mineral penguat imun tubuh, yakni: vitamin C, 

vitamin D, vitamin E, zinc atau selenium.

Kabar baiknya, kandungan vitamin maupun mineral tadi sudah dapat 

ditemukan di seluruh lini produk suplemen CNI sebagai berikut:

1. Sun Chlorella 
Kandungan vitamin / mineral penunjang imunitas: Vitamin C, vitamin E 

dan Zinc

Suplemen dengan kandungan mikronutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh 

sel-sel tubuh. Spesifiknya, mikronutrisi tersebut terdiri dari asam amino, 

CGF, beta karotene, vitamin dan mineral yang membantu memenuhi 

nutrisi sel termasuk sel imun. Hasilnya,dengan nutrisi yang lengkap sel 

imun tadi pun akan lebih aktif dan sigap dalam mengeliminasi patogen 

berbahaya bagi tubuh.

2. Well3 C-500 Extra
Kandungan vitamin / mineral penunjang imunitas: Vitamin C, vitamin D, 

vitamin E, zinc dan selenium

Merupakan suplemen yang terdiri dari kombinasi sejumlah bahan aktif 

peningkat sistem imun, yakni citrus bioflavonoid, vitamin D3, vitamin E, 

zinc dan selenium. Selain itu, Well3 C-500 Extra turut disempurnakan 

oleh tambahan kandungan Pureway-C, vitamin C generasi keempat 

dengan kandungan metabolit lipid yang memungkinkan suplemen satu 

ini untuk lebih cepat diserap dan lebih lama bertahan di dalam tubuh.
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3. Well3 D3 1000IU
Kandungan vitamin / mineral penunjang imunitas: Vitamin D3

Suplemen dengan kandungan vitamin D3 1000IU yang berfungsi sebagai 

imunomodulator atau regulator daya kerja sistem imun tergantung 

kondisi tubuh. Rincinya, dengan meningkatkan kerja sistem imun ketika 

fisik tengah lemah dan sebaliknya saat respon imun sudah berlebihan.
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Dalam Tubuh
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TESTIMONI 

WELL3 DMG

Aktivitas CNI

Ratna (Tulungagung)

Puji Tuhan, setelah disemprotkan ke 

mulut sebanyak 2-3 kali (dengan 

catatan sekali penyemprotan / 15 

menit), tekanan darah mama langsung 

kembali normal beberapa waktu 

kemudian.

Di usianya yang sudah hampir 

menginjak kepala sembilan ini, mama 

saya terbilang masih memiliki pikiran 

tajam serta tubuh yang bugar. Selain 

karena rutin berolahraga, tentunya hal 

ini juga tidak bisa dipisahkan dari 

kebiasaan mama mengonsumsi 

deretan produk CNI seperti CNI 

Ester-C Plus, CNI Omega-3 with 

Vitamin E, Well3 D3 1000 IU, hingga Sun 

Chlorella.

Terima kasih sudah bantu menjaga 

mama sampai saat ini, CNI. Semoga 

kebersamaan ini senantiasa terjaga 

hingga tahun-tahun yang akan datang!

Mama saya yang saat ini berusia 89 tahun sudah 

30 tahun terakhir ini harus berjuang melawan 

diabetes. Belum lagi, beliau juga punya masalah 

jantung koroner yang menyebabkan hampir 

separuh pembuluh darahnya tersumbat. 

Dengan kondisinya yang rawan itu, mama sempat 

terinfeksi Covid-19 pada 2021 lalu sehingga harus 

diopname. Sempat deg-degan juga, sih, apalagi 

saat itu mama sering banget mengalami gejala 

sakit kepala hingga tekanan darah naik-turun.

Beruntungnya, selama proses perawatan itu, 

mama yang sudah setia menggunakan produk 

CNI sejak tahun 1987 selalu setia ‘ditemani’ oleh 

Well3 DMG. 
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Aktivitas CNI

PROMOSI STOCK OPERATOR CNI

Pengangkatan November 2021 - Februari 2021

No N Nama SO Kota Join

1. 3806058 HANI RAIHANI

ADLIN PANE

HJ.ASIAH

ANDI SURIANTI

YUSNIBAR

FIRMANSYAH

HENDRI DUNAN

P2 Nov'21

P1 Des'21

P1 Jan'22

P1 Jan'22

P2 Jan'22

P1 Feb'22

P1 Feb'22

Pandeglang - Banten

Rokan Hilir - Riau

Bandung - Jabar

Sindreng Rapang - SulSel

Tanah Datar - SumBar

Pesisir Selatan - SumBar

Pasaman Barat - SumBar

2011225

338398

5003445

3735323

5020909

3322110

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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NO ENZYME, 
NO LIFE!

Seperti makhluk hidup lainnya, tubuh kita 

pun tidak lepas dari proses metabolisme 

yang memungkinkan zat gizi pada 

makanan untuk dikonversi menjadi 

energi. Pun begitu, reaksi kimia tersebut 

akan sangat sulit terjadi tanpa adanya 

peran dari enzim.

Adapun, enzim sendiri merupakan 

biokatalisator metabolisme yang 

berfungsi sebagai pemercepat reaksi 

kimia (dalam hal ini metabolisme) pada 

tubuh. Tanpa adanya zat satu ini, tubuh 

akan kesulitan dan memerlukan waktu 

lama untuk memecah kandungan pada 

makanan yang diperlukan demi 

memastikan kelangsungan proses 

metabolisme. 

Risikonya, persediaan energi hingga 

imunitas pun rentan menurun dan sangat 

berpotensi mengganggu jalannya 

kehidupan.

Berhadapan dengan krisis enzim

Dalam materi yang dibawakan oleh Senior 

Nutrition Consultant CNI Malaysia Mazlah 

Ibrahim pada acara Special Training Health 

Food, Kamis (17/3) lalu, dapat kita ketahui 

bahwa cukup banyak faktor pemicu krisis 

enzim. Disebutkan, selain faktor gaya hidup 

tidak sehat seperti kurang beristirahat, 

makan sembarangan, hingga kurang 

berolahraga, defisiensi enzim juga sangat 

lazim dialami oleh perokok dan orang yang 

sering terekspos polusi udara. 

Kesehatan
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 Itu pun belum dipengaruhi oleh faktor 

usia, di mana prevalensi defisiensi 

cenderung meningkat seiring 

bertambahnya umur.

Kalau begitu, kita harus bagaimana, dong, 

untuk mencegah atau mengatasi 

kekurangan enzim di tubuh? Sebagai 

langkah awal, Anda dapat mulai mencoba 

rutin memakan makanan mentah. 

Pasalnya, makanan mentah diketahui 

mengandung kadar enzim yang lebih 

banyak dan masih belum dirusak oleh 

proses pengolahan maupun pemanasan.

Terbukti, penduduk Jepang yang dikenal 

gemar mengonsumsi sushi serta 

berbagai makanan lain yang tidak diolah 

secara berlebihan memiliki rata-rata usia 

mencapai 84.3 tahun. Bahkan, 

orang-orang Hunza di Pakistan yang 

diketahui memiliki gaya hidup serupa pun 

tidak jarang dapat menembus usia lebih 

dari 100 tahun dan tetap mampu 

melahirkan anak di umur kepala enam.

Sayang seribu sayang, makanan mentah 

di masa kini pun terbilang tidak memiliki 

kandungan enzim sebanyak 

makanan-makanan mentah zaman dulu. 

Hal ini tidak lepas dari terlibatnya 

pestisida, penyimpanan produk yang 

terlalu lama sebelum sampai ke tangan 

konsumen, hingga minimnya nutrisi pada 

tanah pertanian akibat minimnya jeda 

waktu antar penanaman.

Waduh, terus sekarang harus bagaimana 

dong? Apakah kita mesti kembali ke gaya 

hidup zaman dulu dengan bercocok

tanam dan beternak secara alami supaya 

kadar enzim di dalam tubuh tetap terjaga? 

Well3 L.E.A.F, pengimbang makanan 
minim enzim

Menyambung penjelasan mengenai kian 

sulitnya mendapatkan makanan dengan 

kandungan enzim ‘murni’, Mazlah pun 

memperkenalkan Well3 L.E.A.F. Ia meyakini, 

suplemen satu ini sudah lebih dari cukup 

untuk memenuhi defisiensi kadar enzim 

pada makanan dan bahkan faktor-faktor 

lain yang sempat disebutkan sebelumnya.

“Well3 L.E.A.F disusun oleh kandungan 

enzim kompleks yang berfungsi 

mempercepat proses metabolisme, 

termasuk proses pencernaan dan 

penyerapan nutrisi dari makanan. Oleh 

karenanya, kandungan enzim di dalam 

tubuh akan senantiasa tercukupi serta 

tersedia setiap saat,” jelas Mazlah

Adapun, di samping fungsi utamanya 

sebagai akselerator metabolisme, Mazlah 

turut menyoroti sejumlah manfaat lain yang 

dapat dirasakan dari Well3 L.E.A.F.

“Selain mempercepat proses metabolisme 

di dalam tubuh, kandungan enzim pada 

Well3 L.E.A.F juga bisa membantu 

penguraian toksin, membersihkan dan 

melancarkan aliran darah, mencegah 

inflamasi; serangan bakteri & virus, 

mempercepat regenerasi sel, hingga 

memastikan fungsi organ senantiasa 

terjaga,” pungkasnya.

Kesehatan
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Aktivitas CNI
Bincang Santai CNI

BINCANG SANTAI CNI:

Pandemi Atau Endemi, 

Imunitas Tetap Prioritas

2 Maret 2020 silam, rakyat Indonesia dibuat 

berkeringat dingin dengan kasus pertama 

Covid-19 yang terlacak di Tanah Air. Kini, 

setelah dihantam oleh serangan sejumlah 

varian baru, angka kasus dan kematian 

yang cukup fluktuatif, hingga tenaga 

hingga pikiran yang sudah terkuras habis 

selama dua tahun terakhir, tidak terasa kita 

akan segera memulai proses transisi dari 

pandemi menuju endemi.

Menyikapi proses transisi ini, Prof. Dr. Apt. 

Zullies Ikawati selaku narasumber Bincang 

Santai CNI edisi bulan Maret pun menyoroti 

vitalnya persoalan imunitas tubuh. Sekalinya 

memasuki masa transisi tanpa memiliki 

imunitas tubuh yang tangguh, alih-alih 

dapat kembali menikmati ‘kebebasan’, bisa 

jadi kita justru bakal sangat rentan 

terinfeksi saat coba bermasyarakat seperti 

sebelumnya.

“(Apalagi) kita bisa menduga kalau Omicron 

bukanlah varian Covid-19 yang terakhir. 

Karena itu, jangan biarkan virusnya masuk 

ke tubuh kita untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya replikasi atau 

mutasi pemicu munculnya varian baru,” 

terang Guru Besar Fakultas Farmasi 

Universitas Gadjah Mada tersebut.

Meningkatkan imunitas 
jelang endemi

Bicara soal penguatan imunitas jelang 

endemi, cara yang dapat kita lakukan 

sebetulnya bisa dibilang sebelas dua belas 

dengan apa yang sudah diterapkan semasa 

pandemi. Yakni, dengan cara:

 Rutin berolahraga 

 Mengonsumsi makanan bergizi 

 Sering-sering terkena paparan cahaya  

 matahari dan, 

 Cukup beristirahat

Pun begitu, karena satu dan lain hal, tidak 

jarang ada di antara kita yang kesulitan 

memperkuat imunitas tubuh cara-cara yang 

disebutkan di atas. Untung saja, 

perkembangan medis dan farmasi yang 

begitu cepat di masa kini memungkinkan kita 

untuk menanggulangi permasalahan 

tersebut dengan cara mengonsumsi 

suplemen.

Menimbang opsi suplemen di pasar

Di sisi lain, menentukan suplemen yang ingin 

dibeli bisa dibilang gampang-gampang 

susah. Selain disuguhi sekian merek serta 

jenis suplemen yang beredar di pasaran, 

tidak jarang juga kita dibuat waspada 

dengan risiko mendapatkan produk 

abal-abal.
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Aktivitas CNI
Bincang Santai CNI

Untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, Health Food Specialist CNI Jane 

Kurnia lantas memperkenalkan lini 

suplemen CNI Sun Chlorella, Well3 D3 

1000IU dan Well3 C-500 Extra yang sudah 

tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, selain 

didukung oleh nama besar CNI serta 

berbagai pengakuan yang diberikan oleh 

badan-badan pengawas di Tanah Air, 

ketiga suplemen tersebut juga memiliki 

kelebihan masing-masing yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunanya.

Terbukti, manfaat dari suplemen-suplemen 

tersebut sudah dirasakan langsung oleh I 

Nengah Sadia. Mitra yang berdomisili di 

Denpasar, Bali itu mengaku sangat 

terbantu dengan manfaat suplemen 

keluaran CNI, khususnya di tengah masa 

pandemi ini.

“Puji syukur, sejak tahun 2020, saya dan 

keluarga di Denpasar tidak pernah terpapar 

Covid-19,” kata Sadia.

“Boleh saya katakan, itu berkat kami sangat 

rutin mengonsumsi produk-produk CNI yang 

dianjurkan untuk meningkatkan kekebalan 

tubuh.”

Tidak cukup sampai di situ, Sadia turut 

menyoroti keuntungan aspek bisnis yang 

dirasakannya dari kemitraan dengan CNI. 

Begitu efektifnya, ia bahkan menyebut dirinya 

tetap bisa mendapatkan penghasilan 

tambahan di masa pandemi.

“Teman-teman dari usaha lain banyak yang 

tutup. Namun, sebagai pengonsumsi serta 

mitra CNI saya bersyukur karena justru 

merasakan lonjakan penghasilan dari 

permintaan suplemen yang kian tinggi,” 

pungkasnya.
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No Enzyme, No Life


