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WASPADA DIABETES,
Penyakit Metabolisme Kronis 
Yang Tak Kenal Usia



Kita semua dapat beraktivitas sehari-hari dengan lancar berkat metabolisme tubuh 
yang baik. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah 
diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Salah satu zat makanan tersebut 
adalah karbohidrat yang akan berubah menjadi glukosa, dimana glukosa ini akan 
menjadi sumber energi bagi tubuh. Bila enzim kurang atau bahkan tidak ada, maka 
metabolisme karbohidrat tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini akan menjadikan 
glukosa tidak bisa diserap sehingga menumpuk di dalam darah dan menyebabkan 
kenaikan kadar gula darah.

Ketika kadar gula darah melebihi ambang batas normal, hal ini bisa menjadi indikasi 
penyakit diabetes. Diabetes yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan saraf, 
penyakit ginjal, penyakit jantung, stroke, dan alzheimer. Diabetes dapat menyerang 
semua golongan usia, bahkan pada anak-anak. Diabetes terbagi menjadi beberapa 
tipe, yaitu:

Diabetes tipe-1: Merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel 
pemroduksi hormon insulin di dalam pankreas.
Diabetes tipe-2: Terjadi akibat penurunan kemampuan memproduksi maupun 
merespons insulin, hingga gaya hidup yang kurang sehat.
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Diabetes Gestasional: Menyerang ibu hamil meskipun tidak memiliki 

riwayat diabetes. Kebanyakan akan sembuh selepas melahirkan, namun 

bisa membahayakan ibu dan janin bila tak segera diatasi.

Mana Jenis Diabetes Yang Lebih Membahayakan?
Masing-masing tipe memiliki gejala dan komplikasi yang berbeda. Gaya 

hidup sangat menentukan kondisi diabetes seseorang. Terlebih lagi, 

tubuh setiap orang merespon tanda dan gejala yang berbeda pula.

Tanda dan gejala Diabetes
Mari deteksi secara dini risiko diabetes. Lakukanlah pemeriksaan ke 

dokter jika kamu atau keluarga  mengalami tanda dan gejala umum 

berikut:

 Lemah, lesu dan tidak bertenaga

 Sering merasa haus dan lapar

 Sering buang air kecil

 Sering mual dan muntah-muntah

 Sering kesemutan dan mati rasa

 Kaki sering terasa sakit 

 Sering mengalami peradangan dan infeksi

 Luka memakan waktu lama untuk sembuh

 Pandangan kabur

 Berat badan turun tiba-tiba

 Disfungsi ereksi

Lalu, apa yang harus dilakukan jika kamu atau keluargamu divonis 

menderita diabetes oleh dokter?

Pertama-tama, berdamailah dengan pikiranmu. Kamu atau keluarga yang 

hidup dengan diabetes tidak sendiri. Meskipun diabetes dikategorikan 

sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit ini sangat 

mungkin untuk dikendalikan dan diatasi. Bahkan, gejala potensi 

komplikasi seperti yang disebutkan sebelumnya bisa dengan mudah 

dihadapi jika ditangani dengan baik.
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Kamu bisa mengendalikan apapun tipe diabetes jika selalu mengikuti 

anjuran dan menghindari larangan yang diberikan dokter, baik dalam hal 

pengobatan dan penerapan gaya hidup yang lebih sehat.

Bantu Kendalikan Diabetes Dengan Well3 L.E.A.F
Sebagai upaya pengendalian diabetes, tidak ada salahnya untuk 

mencoba Well3 L.E.A.F.
Well3 L.E.A.F merupakan suplemen enzim kompleks yang 

mengkombinasikan teknologi MENEP (Metabolic Enzyme Nutrient 

Exchange Process) dan NuFIT (Nutrient and Function Improvement 

Technology), sehingga enzim di dalam produk Well3 L.E.A.F tetap terjaga 

kualitas dan manfaatnya.

Khususnya bagi penderita diabetes, Well3 L.E.A.F menghasilkan enzim 

kompleks yang akan membantu proses pemecahan karbohidrat dan 

penyerapan glukosa dalam tubuh. Dengan fungsinya tersebut, kamu dan 

keluarga tidak perlu lagi mengkhawatirkan potensi menumpuknya 

glukosa dan karbohidrat di dalam darah akibat abnormalitas yang 

ditimbulkan oleh penyakit diabetes. Well3 L.E.A.F akan membantu tubuh 

mengkonversikan karbohidrat pada makanan menjadi energi yang 

dibutuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Selain itu, Well3 L.E.A.F juga 

dapat membantu mengatasi peradangan yang rentan dialami oleh 

penderita diabetes.

Sedangkan jika kamu dan keluarga masih dijauhkan dari diabetes, mari 

bersama meningkatkan gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang 

dan berolahraga secara teratur. Dukung juga kebutuhan enzim kamu dan 

keluarga dengan Well3 L.E.A.F!

No Enzyme, No Life!
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Nikmat Kopinya, Rendah Kalorinya



06 November 2022

Kesehatan Itu Mahal Harganya
Sri Ukurta Lingga - Banten

Dari sekian banyak pilihan bisnis yang tersedia, alasan saya memilih CNI adalah karena 

produk-produk CNI berkualitas dan sudah dikenal banyak orang untuk menjaga 

kesehatan tubuh. Selain itu, saya sebagai Mitra merasa komisi yang saya dapatkan jelas 

dan transparan.

Sejak mulai bergabung dengan bisnis CNI, awalnya saya berusaha memperbanyak 

pengetahuan tentang produk-produk CNI. Kemudian, saya juga mempelajari dan 

mengaplikasikan strategi pemasaran digital untuk memasarkan produk CNI dengan 

efektif, apalagi saat pandemi. 

Produk-produk Health Food dari CNI banyak dicari orang-orang untuk menjaga 

kesehatan keluarganya. Salah satu produk yang cukup tinggi permintaan pasarnya di 

kala pandemi adalah Ester-C. Kandungan vitamin C yang tinggi sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan imunitas agar terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit.

Aktivitas CNI



Selama menjadi Mitra CNI, pencapaian yang saya dapatkan bisa 

dibilang sangat baik. Saya bahkan pernah mendapatkan komisi 

tambahan dari 3 jalur produktif atas produktivitas saya. Sementara 

itu, pencapaian yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika 

saya mendapatkan penghargaan berupa 4 tiket gratis jalan-jalan ke 

Bali dengan fasilitas yang nyaman, tanpa dipungut biaya. Saya 

sangat senang dapat mengajak kedua orang tua saya dalam liburan 

tersebut. 

Hingga saat ini, saya yakin bahwa bisnis CNI adalah pilihan yang 

terbaik untuk saya. Dengan RBC yang selalu mendukung para Mitra, 

saya makin optimis bahwa bisnis CNI akan terus berkembang 

kedepannya. Tanpa khawatir dengan permintaan pasar, 

produk-produk berkualitas dari CNI akan selalu dicari pelanggan, 

karena kesehatan itu mahal harganya.

Aktivitas CNI
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Ngopi Bijak Untuk 
Penderita Diabetes

Penderita diabetes wajib waspada 
terhadap apapun yang dimakan atau 
diminum. Termasuk mengetahui jumlah 
gizi harian yang dikonsumsi, dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap gula 
darah. Bahkan, setiap penderita diabetes 
memiliki batas takaran gizi harian yang 
berbeda, lebih ketat daripada orang 
tanpa diabetes. Karena itu, penderita 
diabetes harus berhati-hati dengan apa 
yang dikonsumsinya.

Di lain sisi, tak sedikit penderita diabetes 
merupakan para penikmat kopi. Sejak 
dahulu, kopi merupakan sumber 
penambah energi saat beraktivitas 
seharian.

Namun, para penderita diabetes harus 
bijak agar kopi yang dinikmati tidak 
memperparah kondisi diabetes yang ada. 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
para penderita diabetes jika ingin tetap 
bisa menikmati kopi, yaitu dengan 
mengurangi jumlah dan gulanya.

1. Kurangi Jumlah
Alangkah baiknya jika para penderita 
diabetes mengurangi jumlah kopi yang 
diminum dalam sehari untuk membatasi 
kandungan kafein yang berlebihan. Cukup 
konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi dalam 
sehari.
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2. Kurangi gula
Penderita diabetes harus menghindari kopi dengan kandungan gula 

yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi pada kopi juga dapat 

mengurangi manfaat yang harus didapatkan dari menikmati 

secangkir kopi.

Up Ginseng Co�ee Sugar Free
Up Ginseng Co�ee Sugar Free merupakan minuman kopi instan 

yang memadukan kopi arabika dan robusta, ekstrak ginseng, krimer 

nabati, serta pemanis rendah kalori (sukralosa dan Acesulfam-K) 

dengan takaran yang pas dan aman bagi kesehatan tubuh.

 Mengandung ekstrak ginseng -> meningkatkan energi &  

 mengurangi kelelahan

 Menggunakan pemanis bebas kalori yaitu Acesulfam-K,   

 pemanis dengan tingkat kemanisan 200 kali dan Sukralosa  

 dengan tingkat kemanisan 600 kali dibandingkan gula pasir  

 biasa. Kedua pemanis tersebut tidak dicerna dan tidak   

 berpengaruh pada kadar gula darah dan asupan kalori   

 yang masuk ke dalam tubuh.

Tunggu apa lagi?

Nikmati Up Ginseng Co�ee Sugar Free dan jalani aktivitas dengan 

penuh energi tanpa khawatir gula darah naik!
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Mulai Membangun Kekayaan 
Sejak Usia 20-an
Dengan Jadi Reseller CNI

Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Meskipun tidak bisa diraih secara 

instan, kekayaan akan datang kepada mereka yang mengusahakannya. Usia 20-an 

memang masih tergolong usia yang sangat muda. Namun, usia 20-an adalah usia yang 

tepat bagi kamu untuk sedikit demi sedikit mulai membangun kekayaan dengan cara 

berbisnis. Jika kamu ingin berbisnis tetapi ragu dan khawatir karena belum memiliki 

memiliki pengalaman sebelumnya, kamu bisa mulai berbisnis dari tingkatan pemula atau 

Entry level.

Reseller merupakan entry level dalam Bisnis CNI, ditujukan untuk kamu yang ingin 

menjalani hidup berkualitas yang ditunjang oleh produk-produk CNI, dan juga ingin 

mendapatkan keuntungan finansial dari produk CNI tersebut. 

Kamu juga punya peluang untuk menjadi Reseller CNI, loh. Manfaat yang akan kamu 

dapat adalah:

 Diskon produk di setiap pembelajaan sebesar 10%-15%. 

 Keuntungan langsung dari selisih harga sebelum diskon, jika kamu menjualnya   

 kembali ke orang lain yang membutuhkan.

1
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Mudahnya cara untuk menjadi Reseller CNI 
Kamu bisa menghubungi Mitra Bisnis CNI yang kamu kenal, atau 

kunjungi Distribution Center / Sales Counter CNI terdekat, dan kamu 

akan dibantu serta dipandu oleh mereka yang sudah 

berpengalaman.

Atau

Kamu juga bisa lakukan mandiri secara online melalui website 

www.m-cni.com,
atau juga mengunduh aplikasi M-CNI di smartphone kamu melalui 

Play Store,

lalu ikuti petunjuk-petunjuknya. 

Kemudian, cukup belanja produk CNI senilai minimal Rp.500.000,-,

kamu sudah berhak bergabung menjadi Reseller CNI secara gratis. 



Bantu Atasi Luka 
dan Iritasi Kulit
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