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ROYAL JELLY SERBUK
Rp. 130.000
Royal Jelly Serbuk isi 15 sachet
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APAKAH ROYAL JELLY ITU?
Royal Jelly itu adalah zat istimewa yang dihasilkan dalam kelenjar liur lebah-lebah muda pengasuh. Mereka
memberikan makanan ini kepada Ratu Lebah, dan larva yang dicalonkan menjadi Ratu Lebah yang akan
dating. Larva Ratu Lebah terpilih yang hidup dari Royal Jelly ini mengembangkan cirri-ciri yang unggul. Larva
yang hidup dari Royal Jelly tumbuh dua kali lebih besar dan memiliki usia hidup tiga puluh kali lebih lama
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daripada larva yang hidup dari diet konvensional.
Perubahan bentuk (metamorfosis) larva yang hidup dari Royal Jelly ini menunjukkan adanya daya Nutrisi
yang luar biasa pada Royal Jelly serta potensinya yang besar apabila digunakan sebagai terapi
penyembuhan.

Bukti ini memberikan inspirasi pada para pakar dan ahli kesehatan yang percaya bahwa Royal Jelly sangat
bermanfaat bagi mereka yang sedang memerlukan. Berbagai percobaan telah dilakukan, baik terhadap
manusia maupun hewan selama sakit beberapa tahun belakangan ini. Pada saat ini,terdapat banyak
pencapaian dan penemuan sejauh mana Royal Jelly berharga untuk meringankan penderita masalah
kesehatan tertentu.
Tidak ada yang lebih baik daripada bila anda dapat mengkonsumsi Royal Jelly guna meningkatkan
kesehatan dan kecantikan diri pribadi. Ingatlah bahwa dengan mengkonsumsi Royal Jelly tidak akan ada
akibat sampingan apapun. Royal Jelly sepenuhnya merupakan makanan kesehatan alami.
Sumbangan Royal Jelly yang paling berarti terletak pada sifat-sifatnya yang unik dalam meremajakan sel-sel
tubuh manusia dan dengan demikian secara luar biasa akan menghambat proses penuaan.

KOMPOSISI ROYAL JELLY
Royal Jelly selain memiliki kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, asam amino,
vitamin (A, B-kompleks, C dan D) dan mineral juga memiliki kandungan istimewa,yaitu:
10-HAD (Hydroxy Decenoid Acid) yang dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker.
Asam pantotenat yang berfungsi meningkatkan penyerapan gizi dan membantu proses fisiologis dalam
tubuh.
Peptida serupa insulin yaitu sejenis asam amino yang berguna bagi penderita kencing manis untuk
mengontrol kadar gula dalam darah.
Kolagen untuk membantu memelihara kekenyalan otot kulit yang sangat penting bagi kecantikan.
Asetilkolin yang diperlukan untuk menjaga fungsi system saraf.
Paroten merupakan bahan yang sangat berguna untuk membantu metabolisme dan proses regenerasi
sel-sel tubuh sehingga dapat memperlambatÂ proses penuaan.

MANFAAT ROYAL JELLY
-Â
-Â
-Â
-Â
-Â
-Â
-Â

Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh.
Memperlambat proses penuaan.Meningkatkan metabolisme dan memperbaiki sel-sel yang rusak.
Memperbaiki nafsu makan.
Membantu menghambat penyebaran sel-sel kanker.
Membantu memperbaiki fungsi seksual.
Membantu mengontrol kadar gula dalam darah.
Membantu mengatasi rasa nyeri, pegal linu pada persendian.

Royal jelly yang kami pasarkan adalah 100% Royal Jelly murni yang telah dibeku-keringkan melalui proses
penguapan dibawah suhu 40O c, inilah yang kemudian disebut Lyophilized Royal Jelly. 100mg Lyophilized
Royal Jelly DSS setara dengan 300mg Royal Jelly biasa. Dalam pembuatannya, produk ini tidak
menggunakan bahan pengawet, zat perekat, gula, garam atau zat tepung.
Tersedia dalam 2 bentuk sediaan, serbuk 500mg dalam sachet serta sediaan tablet 500mg. Untuk
anak-anak, baik Royal Jelly serbuk maupun tablet sangat bermanfaat untuk menambah nafsu makan,
meningkatkan daya tahun tubuh dan sebagai nutrisi dalam proses pertumbuhan.
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CARA PEMAKAIAN
Royal Jelly serbuk dalam sachet
Anjuran dosis:
DewasaÂ Â Â Â Â Â : 1-2 sachet perhari sesuai kebutuhan.
Ditelan langsung dari sachetnya atau dicampur dengan madu sebelum diminum. Dikonsumsi pada pagi hari
atau sebelum tidur.
Anak-anakÂ Â Â : Â½ sachet perhari sesuai kebutuhan.
Bila ditelan langsung dari sachetnya atau dicampurkan ke dalam minuman kesukaan anak-anak seperti jus
buah.
Royal Jelly tablet
Anjuran dosis
DewasaÂ Â Â Â Â Â Â : 1 x 1 tablet 500mg perhari, diminum dengan air.
Anak-anakÂ Â Â : 1 x Â½ tablet 500mg perhari, diminum dengan air atau jus buah.

SARAN PEMAKAIAN
Untuk mengaduk jangan menggunakan sendok yang terbuat dari logam.
ROYAL JELLY ADALAH MAKANAN KESEHATAN YANG KAYA MANFAAT BAGI KESEHATAN DAN
KESEHATAN.
PASTIKAN DAN YAKINLAH BAHWA ROYAL JELLY MERUPAKAN MAKANAN KESEHATAN YANG TEPAT
UNTUK SELURUH KELUARGA TERCINTA
Vendor Information

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