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KEISTIMEWAAN

 Meningkatkan fungsi sel induk
 Memperbaiki kondisi kulit
 Melawan kelelahan
 Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh
 Meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh
 Mendukung kesehatan sistem perncernaan dan penyerapan nutrisi
 Menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung
 Meningkatkan energi terhadap tubuh
 Menghilangkan radikal bebas
 Mengurangi pertumbuhan jerawat
 Menstimulasi peredaran sel dan daya tahan tubuh
 Mendukung pelepasan alami sumsum tulang sel induk

MEMBERSHIP  Rp. 600.000  |  NON MEMBER  Rp. 750.000

Superfood dengan kandungan sempurna
AFA (Aphanizomenon �os-aquae), Collagen,
L-Glutathione dan Vitamin C.

FUNGSI DAN PERAN AFA (Aphanizomenon �os-aquae) UNTUK TUBUH

Complete
foodSOURCE

64 Vitamins and Minerals
60% Protein
30% Carbohydrates
10% of Omega 3
6 Fatty Acida

AFA (Aphanizomenon �os-aquae) adalah species Cyanophyta yang berada dalam sistem air tawar. "Cyano" 
adalah bahasa Yunani yang berarti "blue-green". Justru itu AFA juga sangat dikenal sebagai "Blue-Green 
Algae" atau Algae Biru Hijau yang tumbuh dengan subur di bagian hulu Danau Klamath, Oregan, Amerika 
Serikat.

AFA merupakan Superfood Nutrisi tinggi yang memiliki banyak keunggulan dengan nutrisi baru yang 
disebut Stem Cell Nutrition.

Menurut penelitian terbaru bahwa dengan mengkonsumsi AFA (Aphanizomenon �os-aquae) secara 
teratur akan mampu meningkatkan serta mendukung pelepasan Stem Cell Natural sumsum tulang Adult 
Stem Cell (ASC, atau Sel Induk dewasa ) dan sel Natural Killer (NK) secara alami dari sumsum tulang ke 
dalam sirkulasi darah sekitar 3-4 juta dan telah terbukti membantu fungsi kekebalan tubuh yang sehat.

2 Grams =



Optimal Collagen production
leads to healthy

plump youthful skin.

Low production of
Collagen leads to

skin sagging and wrinkles.

second skin layer
the dermis

weakened collagen
tensile strength

perfect collagen
structural support

75% of the weight of the
dermis is made of collagen

top skin layer
the epidermis

COLLAGEN adalah salah satu protein yang 
menyusun tubuh manusia terdiri dari Asam 
Amino yang terbentuk dari, Karbon, Oksigen, 
dan Hidrogen. Collagen menghubungkan 
atau mendukung jaringan tubuh manusia 
seperti Kulit, Tulang, Tendon, Otot, Tulang 
Rawan, Rambut dan Kuku.

COLLAGEN menyatuhkan tubuh manusia 
secara bersamaan, Collagen memberikan 
kekuatan untuk struktur tubuh dan                  
melindungi struktur kulit dengan mencegah 
penyebaran, zat pathogen, mikro organisme 
dan sel-sel kanker. Collagen juga dapat 
memberikan, elastisitas, kelenturan, keke 
nyalan dan kelembaban.

L-GLUTATHIONE

PENTINGNYA COLLAGEN BAGI TUBUH

APA ITU COLLAGEN

MANFAAT L-GLUTATHIONE

PERAN L-GLUTATHIONE

Meregenerasi sel, mengatur metabolise, memisah dan menghancurkan radikal bebas, serta merangsang 
regenerasi sel baru bagi tubuh. Mempercantik dan menyehatkan kulit dengan menetralkan radikal bebas 
dan racun dalam tubuh, sehingga membuat kulit kita menjadi halus, bersih putih secara menyeluruh baik 
wajah maupun seluruh tubuh hingga bagian-bagian tertentu.

Pada dasarnya L-Glutathione diproduksi dalam tubuh, namun dengan bertambahnya usia produksi 
L-Glutathione dalam tubuh akan berkurang, dengan ditambah faktor-faktor seperti Racun, Stress, Sinar 
UV yang berbahaya, Konsumsi Alkohol berlebihan, Polusi Merokok dll. Sehingga menyebabkan berkurang-
nya Glutathione dalam tubuh.

Sedangkan apabila meningkatnya kadar Glutathione dalam tubuh, maka membuat tubuh menghasilkan 
tubuh yang sehat, pigmen warna kulit yang lebih cerah dan sehat.

MANFAAT VITAMIN C
Sistem Kekebalan Tubuh - Memiliki peran penting dalam 
menjaga daya tahan tubuh dari serangan virus, bakteri dan radikal 
bebas.
Anti Oksidant - Selain dapat memperbaiki sel tubuh juga 
jaringan kulit yang rusak akibat radikal bebas.

TESTIMONI
ANIK - 28 tahun [Vertigo]
Ngawi, Jawa Timur
“Vertigo saya akhir-akhir ini sering kambuh sampai terserang stroke 
ringan. Alhamdulillah setelah minum 5 sachet NutriCell sekarang sudah 
sehat dan tidak pernah kambuh lagi .. ”

SITI KUSRIAH - 60 tahun [Kanker Servik]
Jawa Timur
“Menderita Kanker Servik Stadium 3a. Setelah minum NutriCell 1/2 
sachet 3 x per hari baru minum 3 hari kini sudah membaik. Yang awalnya 
tidak mampu menahan pipis sampai tidak bisa sholat sekarang sudah 
bisa sholat dan dilanjutkan baca-baca. NutriCell Allahu Akbar .. ”

Hj. MUDIANAH [Maag]
Blitar, Jawa Timur
“Hasil periksa dokter positif sakit Maag. Perut terasa nyeri sampai 
pinggang sakit. Setelah habis 2 sachet.. alhamdulillah sembuh.”

SUTOPO - 73 tahun [Asma]
Ngawi, Jawa Timur
“Menderita asma sejak masih muda dan 6 tahun terakhir terkena 
serangan jantung. Berobat ke dokter tak kunjung sembuh. Alhamdulillah 
.. setelah minum 2 sachet NutriCell sekarang bisa tidur pulas. BNeliau 
merasa sudah sehat dan bisa bepergian ke mana-mana dengan 
mengendarai sepeda motor.”

UMI SAYYIDAH - 39 tahun [Asam Urat, Sesak Nafas, Diaetes]
Melak, Kutei Barat, Kalimantan Timur
“Alhamdulillah dengan dosis 1/2 sachet NutriCell diminum waktu buka 
puasa akhirnya badan terasa nyaman dan bisa tidur nyenyak.”

SAMIYATI - 55 tahun [Stroke]
Ngawi, Jawa Timur
“Masih muda sudah terserang stroke, alhamdulillah ikhtiar dengan 
minum 1 sachet sudah menunjukkan perubahan yang positif .. ”

SEMIATI - 54 tahun [Pengapuran Tulang]
Kediri, Jawa Timur
“Alhamdulillah setelah minum NutriCell ibu saya bisa aktif ke pasar 
seperti biasanya. Pengapuran tulang belakang, kadar gula tinggi dan 
tekanan darah tinggi sekarang sudah normal.”

SUYONO [Pengapuran Tulang]
Madiun, Jawa Timur
“Keluhan pengapuran tulang dan diabetes susah buat berdiri apalagi 
jalan. Setelah minum NutriCell habis 10 sachet sudah bisa berdiri. Habis 1 
box bisa berjalan lagi. NutriCell memang joosss ..”

Bu AGUS - 46 tahun [Bekas Luka Kecelakaan]
Malang, Jawa Timur
“Alhamdulillah luka akibat kecelakaan sembuh setelah minum NutriCell 
15 sachet dengan dosis 1/2 sachet per hari ..”

MARTINI [Stroke Ringan]
Ngawi, Jawa Timur
“Sebelum minum wajah kelihatan pucat. Setelah minum 2 sachet keliha-
tan segar. Dan proses Heling masih lanjut. Pasien stroke rinngan denngan 
keluhan kaki sebelah mati rasa ..”

TITIK - 32 tahun [Sakit tiap Menstruasi]
Madiun, Jawa Timur
“Keluhan setiap menstruasi sakit dan keluar gumpalan darah sebesar ibu 
jari, seminggu sebelum menstruasi minum NutriCell, alhamdulillah 
lancar, tidak ada gumpalan darah dan perut tidak sakit lagi. Lemak perut 
hilang, wajah terasa lebih halus, kencang, cerah dan glowing. Jerawat 
hilang, rambut lebih hitam dan tidak kusam lagi ..”

NUNUK [Osteoporosis, Jantung, Asma]
Caruban, Jawa Timur
“Menderita Osteoporosis, jantung bengkak dan asma. Minum 2 sachet 
NutriCell kondisi tubuh membaik, kulit lebih cerah dan kencang ..”

CETVA - 11 tahun [Eksim Berair]
Madiun, Jawa Timur
“Penderita Eksim berair, daun telinga menghitam, berobat ke dokter tak 
kunjung sembuh. Setelah minum NutriCell 2 sachet, alhamdulillah sudah 
mulai kering.”

NASRUDIN - 35 tahun [Pengapuran Tulang Belakang]
Udanawu, Jawa Timur
“Dulunya saya sakit pengpuran tulang belakang dan komplikasi. 
Sepulang dari rumah sakit badan saya tidak bisa digerakkan bahkan 
dipegang terasa sakit. Setelah minum NutriCell alhamdulillah sekarang 
sudah bisa berjalan dan makan sendiri.”

LASPINI - 57 tahun [Asam Lambung, Batu Empedu, Liver]
Ngawi, Jawa Timur
BAHAGIA itu ketika melihat orang yg begitu kita cintai sembuh dari 
penyakit yg di derita,,,

Pertama cek kata dokter cuma sakit ASAM LAMBUNG di kasih obat 
selama 2 minggu ga da perubahan,, cek lagi bukannya sakitnya hilang 
lha kok nambah. Mulanya ASAM LAMBUNG tambah BATU EMPEDU DAN 
LIVER,,,,byuuhhhh(kulakan penyakit). Dan kuputuskan konsumsi NUTRI-
CELL dan stop obat dari dokter,satu butir pun kularang ibu minum obat 
dari dokter,,,, AHAMDULILLAH setelah habis 2 box cek lagi ke dokter 
semua penyakit hilang sudah,, Ini box ke 3 untuk masa pemulihan,,,
Terima kasih TUHAN,, terima kasih GROWWELL., terima kasih NUTRICELL


