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TMBM RASA JAHE
Rp. 28.000
TEPUNG MATA BERAS MERAH RASA JAHE
Kemasan 12 Sachet @ 25 gram
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Tepung Mata Beras (Bekatul) diproses dari 100% mata beras & bekatul asli yang berkualitas tinggi.
Pengawasan yang ketat dalam pemrosesan membuat kandungan gizi yang ada tetap terjaga secara optimal.
Serat yang terdapat pada Tepung Mata Beras Bekatul cocok untuk diet, guna memelihara agar berat tubuh
senantiasa ideal . Serat ini mampu menyerap air dan dapat lebih lama tinggal di dalam lambung, sehingga
memperlambat timbulnya rasa lapar. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memiliki berat badan ideal
melalui pengaturan pola konsumsi makanan. Serat ini juga mampu mengikat sisa-sisa hasil metabolisme
dalam saluran pencernaan, sehingga zat-zat berbahaya ini tidak ditimbun dalam usus melainkan keluar
bersama dengan kotoran. Dengan demikian serat Tepung Mata Beras Bekatul membantu mencegah
terjadinya proses
keganasan dalam usus .
Berdasarkan analisa penelitian didapat bahwa Tepung Mata Beras Bekatul tidak hanya kaya akan vitamin
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dan mineral tetapi juga tinggi kandungan seratnya yang bermanfaat dalam proses pencernaan makanan
dalam usus .
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tepung Mata Beras Bekatul memiliki keistimewaan karena
mengandung nilai gizi yang tinggi, sehingga produk ini merupakan nutrisi yang sangat baik untuk menjaga
stamina dan memelihara kesehatan tubuh bagi Anda dan keluarga Anda.
Tepung Mata Beras Bekatul dihasilkan dari mata padi pilihan dan dibuat tanpa menggunakan bahan
pengawet. Hal ini menjadikannya sebagai 100% makanan alami dan mudah dalam penyajiannya. Tepung
Mata Beras dapat diolah dengan berbagai macam variasi resep agar tidak membosankan dan sajian akan
selalu akan terasa lebih nikmat.
MANFAAT MAKANAN BERSERAT
- Membantu proses detoksifikasi
- Membantu mengatasi diabetes
- Membantu menurunkan berat badan
- Membantu menurunkan kolesterol
- Membantu mengatasi anemia
- Membantu perkembangan bakteri baik dalam usus
- Membantu mencegah kanker usus besar & payudara
- Mencegah sembelit
- Mencegah usus buntu
- Membuat awet muda
- Memperindah kulit, rambut & kuku
- Memperbaiki mood
Â
MANFAAT TEPUNG MATA BERAS DENGAN GULA & JAHE
- Mencegah masuk angin
- Mengaktifkan sirkulasi darah
- Memperkuat lambung
- Menambah nafsu makan
- Menghangatkan tubuh
- Memperbaiki saluran pencernaan
Â
Vendor Information

Customer Reviews: There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.
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