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Kesehatan

Jaga Kesehatan Organ Hati dari 
Penyakit Berbahaya dengan CNI 
Sun Chlorella
Sebagian orang menilai bahwa jantung adalah organ paling penting yang 
kita miliki, padahal ada beberapa organ manusia lain yang tak kalah 
penting termasuk liver kita sendiri atau biasa disebut dengan “hati”. 
Apabila hati tidak berfungsi dengan baik atau tidak dapat meregenerasi, 
kita tidak dapat hidup dengan normal. Hah, kok bisa?

Hati adalah organ tubuh kita yang terbesar dan yang bekerja paling keras. 
Hati sangat penting dalam proses pencernaan, mengeluarkan senyawa 
beracun dari dalam tubuh, dan menyimpan cadangan energi. Kelainan 
fungsi hati dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus 
dan penyakit kanker.
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Infeksi “HEPATITIS” pada Liver

Hepatitis merupakan infeksi paling ‘common’ ditemukan pada 
organ ini. Hepatitis berasal dari parasit atau virus yang 
menyerang hati dan menyebabkan peradangan sehingga 
mengganggu fungsi hati. Hepatitis bisa menyebar melalui darah, 
urin yang terkontaminasi, makanan, atau air. Ketika Anda 
berhubungan intim dengan orang yang terinfeksi, Anda juga 
berisiko terkena infeksi ini.

Fatty Liver

Ada dua jenis fatty liver yaitu alcoholic dan non-alcoholic fatty 
liver (NAFLD). 

Alcoholic fatty liver seperti namanya sendiri merupakan 
penyakit degeneratif yang disebabkan oleh gaya hidup akibat 
penggunaan alkohol.

Sedangkan penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD) adalah 
istilah yang mengacu pada sekelompok penyakit hati yang 
menimpa orang-orang yang tidak minum alkohol. NAFLD 
ditandai dengan penyimpanan lemak yang berlebihan di sel-sel 
hati.

Di negara-negara Barat, NAFLD adalah jenis penyakit hati kronis 
paling umum dan mempengaruhi hampir seperempat populasi.

Sebetulnya, normal untuk memiliki beberapa lemak di sekitar 
hati tetapi bila terlalu banyak bisa terjadi komplikasi dan masalah 
kesehatan serius. Studi mengungkapkan bahwa gaya hidup 
yang kurang gerak, kurang olahraga, pola makan tidak teratur 
sehat dan tidak teratur; merupakan faktor risiko penyakit hati 
berlemak.
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Bagaimana gaya hidup 
tidak sehat dikaitkan 
dengan penyakit hati 
berlemak?

Konsumsi alkohol
Minum alkohol yang berlebihan dapat 
menyebabkan penyakit-penyakit seperti 
penumpukan lemak, peradangan, dan jaringan 
parut pada hati.

Merokok
Penelitian membuktikan bahwa merokok bisa 
memperburuk kerusakan hati.

Makanan cepat saji
Terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat 
saji serta makanan tinggi gula dan kalori bisa 
menyebabkan obesitas. Lemak yang 
menumpuk dapat membuat metabolisme 
tubuh terhambat.
 
Kurang olahraga
Olahraga membantu Anda menurunkan berat 
badan dan mengontrol lemak tubuh. Tanpa 
olahraga, lemak ekstra akan terus menumpuk 
di dalam tubuh dan di sekitar hati yang 
menyebabkan fatty liver.

Sangat penting untuk mengidentifikasi gejala 
penyakit fatty liver antara lain:

 Kelelahan kronis yang dirasakan
 meskipun tidak melakukan apa-apa
 Badan dan mata menguning
 Mual dan muntah
 Kehilangan berat badan
 Mudah memar
 Warna urin gelap

Jika mengalami gejala di atas, sebaiknya 
segera memeriksakan diri ke dokter untuk 
mencegah dan berkembang menjadi gagal 
hati dan sirosis hati

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi 
fungsi hati adalah penyakit autoimun. Berikut 
beberapa contoh gangguan autoimun yang 
dapat menyebabkan penyakit hati:

 Primary sclerosing cholangitis
 Hepatitis autoimun
 Sirosis bilier primer

Ada juga beberapa faktor genetik dan gaya 
hidup yang dapat berkontribusi sebagai faktor 
penyebab penyakit hati antara lain:

 Penyalahgunaan alkohol kronis
 Pola makan tidak sehat
 Penggunaan obat-obatan tertentu
 Wilson Disease
 Hemokromatosis
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CNI Sun Chlorella
Regenerasi sel pada liver merupakan kunci 
untuk mencegah terjadinya penyakit hati. CNI 
Sun Chlorella merupakan mikronutrisi lengkap 
dengan kandungan CGF (Chlorella Growth 
Factor) yang dapat membantu mempercepat 
regenerasi sel. 

Selain hal di atas, banyak penelitian dilakukan 
seputar manfaat kesehatan CNI Sun Chlorella:

 Efek anti-arteriosklerotik
 Efek anti-kelelahan 
 Membantu mencegah timbulnya sel
 kanker
 Efek anti-inflamasi
 Efek pencegahan pada gangguan
 hematopoietik yang disebabkan
 radioaktivitas

Mencegah Fatty Liver

Para dokter merekomendasikan penurunan 
berat badan yang sistematis sebagai 
pengobatan dan pencegahan fatty liver. 
Beberapa perubahan sederhana dalam 
rutinitas sehari-hari juga bisa sangat 
membantu seperti:

 Diet sehat (rendah gula dan garam), 
 banyak mengonsumsi buah, sayuran
 dan makanan tinggi serat.
 Dapatkan vaksinasi untuk Hepatitis A
 dan B.
 Berolahraga secara teratur seperti jalan
 pagi, jogging.
 Konsultasikan dengan dokter Anda bila
 diperlukan vitamin tambahan.
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pencernaan saya tetap terjaga dan BAB pun lancar! 

Testimoni Profil
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Bu Supariyah – Jakarta Selatan

Saya menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, maka sistem imun tubuh akan menurun. 
Selain itu, penyakit juga mulai datang. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi hingga asam 
urat yang juga tinggi. Kondisi ini membuat saya tidak bisa mendapatkan vaksin COVID-19 
karena syarat tekanan darahnya harus < 180.

Setelah mendapatkan vaksin COVID-19, saya pun bisa ikut trip Bersama CNI ke Turki selama 
10 hari dalam keadaan sehat. Padahal saat di Turki, saya berjalan kaki terus namun tidak 
terasa Lelah karena saya rutin minum produk-produk CNI seperti Well3 D3 1000IU. Selain itu, 
pencernaan saya juga tidak bermasalah walaupun selama di Turki, saya lebih sering makan 
roti dan salad yang sebenarnya kurang cocok dengan saya. Namun dengan Well3 L.E.A.F 
dan CNI Organik Dietary Fiber Powder 

Terima kasih CNI.

Hasilnya, tubuh 
Akhirnya, sebelum mendapatkan vaksin, saya rutin 

terasa lebih fit, pencernaan lebih nyaman dan BAB 
lebih lancar, tekanan darah turun, kolesterol turun 
serta asam uratnya juga ikutan turun.

minum Well3 L.E.A.F 2x2 stik sehari. 



Testimoni Profil

Ibu Endah Sutjihati – Jakarta Selatan

Saya pernah menderita penyakit GERD. Akibatnya, saya sering sendawa dan 
kalau sedang kembung, susah buang angin. Jadi harus di urut dulu biar 
anginnya keluar. Segala macam cara saya coba termasuk produk Well3 
Royalzim. 

Lalu setelah Well3 Royalzim diskontinu dan diganti dengan Well3 L.E.A.F, saya 
pun lanjut minum Well3 LEAF. Dan ternyata produk ini tidak hanya mengatasi 
GERD saya tapi juga membantu menurunkan asam urat saya. 

Ya, Asam urat saya sempat menyentuh angka 11. Yang dirasakan tangan 
kebas di ujung-ujung jari, sering kesemutan, bahkan kesemutan sampai ke 
mulut. Karena memang saya sering makan sayuran hijau dan seafood 
sehingga asam urat pun jadi tinggi. Sekarang saya sudah mulai menjaga pola 
makan saya dan tentunya dibarengi dengan konsumsi Well3 LEAF 2 x2 stik 
sehari. 

Well3 LEAF sangat membantu untuk menurunkan asam urat saya. Karena 
saya tidak mau minum obat-obatan. Alhamdulillah Asam Urat berangsur
turun dan kini sudah ada di angka 4,8..... semoga bisa terus stabil...

Leidy Tatipatta – Papua

Saya pernah divonis dokter memiliki 3 kista di indung telur. Ketika diperiksa 
oleh dokter spesialis Kandungan, dokter menyarankan untuk dioperasi. 
Namun, atas saran mertua saya maka saya lebih memilih untuk konsumsi 
produk CNI, yaitu Well3 L.E.A.F, Sun Chlorella, CNI Ester-C Plus dan MOC. 

Saya rutin minum 2x1 stik Well3 L.E.A.F setiap hari. Dan setelah 3 bulan, 
akhirnya saya kontrol lagi ke dokter dan Puji Tuhan, kista saya sudah hilang. 
Dokter pun kaget melihat hasil ini. Terima kasih CNI!
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Surabaya

HALAL BIHALAL CNI 
“Pemenang Selalu Punya Etos JUARA”
CNI menggelar acara Halal Bihalal di beberapa daerah di Indonesia. Mengangkat tema ‘Pemenang 
Selalu Punya Etos JUARA’ Halal Bihalal digelar dengan menghadirkan jajaran manajemen, para 
senior member dan mitra bisnis di seluruh Indonesia. 

“Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan itu penting untuk kualitas 
hidup yang baik, kita juga selalu membangun semangat bisnis para mitra kita agar selalu punya 
etos juara”, demikian penjelasan Head of Region 1 CNI. Imam Supriyadi.

Aktivitas
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Jambi

Bali
Jakarta
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MakassarSemarang

Medan

Pekanbaru

Bandung

Padang



Mei 202211

Pureway - C

Vitamin E Selenium Zinc

Citrus Bioflavonoid Vitamin D3

Penuhi kebutuhan imun agar tetap sehat di segala kondisi


