
MICS1 STEMCELL 
SUPLEMEN APPLE STEMCELL DENGAN RASA MIXBERRY



KOMPOSISI

MICS1 Stemcell adalah serbuk suplemen kecantikan untuk wanita dengan 
rasa Mix Berry

MICS1 Stemcell dibuat dari perpaduan bahan berkualitas sperti:

• Fish Collagen

• Glutathione

• Apple stemcell

• Grape stemcell

• Ascorbic acid

• Red Beet



FISH COLLAGEN

• Collagen atau kolagen adalah salah satu zat penyusun
tubuh yang berupa protein alami. Di dalam kulit
kolagen berfungsi untuk menjaga elastisitas (tingkat
kekenyalan) kulit, sehingga kulit terasa lebih halus
dan bebas keriput.

• Di dalam tubuh secara alami kolagen terdapat sekitar
30%. Pada usia 25 tahun produksi kolagen dan akan
mengalami penurunan 1.5% dan berlanjut seiring
bertambahnya usia sehingga akan berpengaruh pada
kondisi kulit yang berkurang elastisitasnya dan
muncul garis halus (keriput), proses alamiah ini
dikenal sebagai penuaan



MANFAAT FISH COLLAGEN

Apakah ada solusi untuk mencegah

(memperlambat) proses penuaan?

Ya ada, salah satunya adalah dengan

mengkonsumsi makanan yang kaya

kandungan kolagen seperti ikan (sirip ikan)

dan sayap ayam serta mengkonsumsi

suplemen kolagen seperti MICS1 Stemcell



MANFAAT FISH COLLAGEN

Beberapa manfaat kolagen untuk kesehatan kulit
yaitu:

• Menjaga elastisitas kulit

• Merawat kulit menjadi lebih kencang dan awet
muda (anti aging)

• Menghaluskan kulit

• Menjaga kelembaban dan kesegaran kulit

• Memperlambat proses penuaan kulit

• Menghilangkan noda hitam pada kulit

• Mencerahkan warna kulit

• Mengencangkan kulit

• Melindungi struktur kulit dari zat beracun dan sel–
sel kanker, dll



L-GLUTATHIONE

• L-Glutathione merupakan senyawa tripeptida, yang terdiri dari
tiga molekul asam amino.

• L-Glutathione juga sering disebut sebagai Master of Antioxidant
yang ditemukan di setiap sel dalam tubuh kita

• L-Glutathione adalah antioksidan sel yang paling penting yang
dapat menetralkan radikal bebas

• L- Glutathione juga dapat mengikat racun berbahaya melalui
proses penggabungan inti/konjugasi sehingga dapat
menetralkan radikal bebas secara aman



L-GLUTATHIONE

• Pada dasarnya L-Glutathione diproduksi dalam tubuh,
namun dengan bertambahnya usia produksi Glutathione
dalam tubuh akan berkurang, dengan di tambah faktor –
faktor seperti:

• Racun, stress, sinar UV yang berbahaya, konsumsi
alkohol berlebihan, polusi, penuaan, merokok, dan
sebagainya, sehingga menyebabkan berkurangnya
Glutathione dalam tubuh.

• Dengan meningkatnya kadar Glutathione dalam tubuh,
maka membuat tubuh menghasilkan tubuh yang sehat,
pigmen warna kulit yang lebih cerah dan sehat



L-GLUTATHIONE

Glutathione adalah antioksidan tubuh yang paling kuat

Glutathione terbuat dari glisin, asam glutamate dan
sistein

Beberapa manfaat Glutathione sbb:

• Membersihkan tubuh dari radikal bebas dan racun
yang dapat menyebabkan masalah kulit seperti
hiperpigmentasi dan melasma

• Glutathione juga memiliki kemampuan untuk
regenerasi antioksidan lainnya seperti vitamin C dan
vitamin E

• Membantu memutihkan kulit

• Mempercantik dan menyehatkan kulit, dll



APPLE STEMCELL

• Apple Stemcell merupakan sel yang belum
berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang tinggi
untuk berkembang menjadi banyak sel berbeda di
dalam tubuh.

• Apple Stemcell berfungsi untuk memperbaiki dan
mengganti sel tubuh yang rusak

• Mengurangi komedo dan jerawat

• Apple Stemcell juga bisa melembabkan kulit,
mencegah kulit kering dan pecah-pecah serta
membuat kulit indah dan berkilau



GRAPE STEMCELL

• Seperti namanya, Sel Induk Anggur (Grape Stemcell) diolah dari

buah anggur Gamay Teinturier Fréaux – anggur dari Burgundy

yang memiliki polyphenol sangat tinggi untuk melindungi kulit

dari Ultra Violet.

• Grape Stemcell sangat handal dalam melindungi stemcell

epidermis dari stres akibat Ultra Violet dan penuaan kulit yang

disebabkan oleh cahaya matahari.

• Grape stemcell adalah bahan yang mengandung anthocyanin

dan polyphenol yang tinggi dan kaya antioksidan sehingga bisa

membantu melindungi kulit dari radikal bebas yang dihasilkan

oleh radiasi sinar UV



ASCORBIC ACID

Vitamin C atau ascorbic acid dikenal sebagai anti oksidan yang 
memiliki banyak manfaat diantaranya:

• Meningkatkan daya tahan tubuh

• Anti oksidan

• Membantu merawat kesehatan tulang dan gigi

• Membantu memproduksi kolagen

• dll



RED BEET

Bit adalah sayuran berwarna merah gelap yang memiliki kandungan zat
gizi: kalium, magnesium, zat besi, vitamin A, vitamin B6, vitamin C,
karbohidrat, protein, anti oksidan, serat larut dan asam folat.

Manfaat Red bit diantaranya adalah:

 Menurunkan resiko penyakit jantung

 Meningkatkan kesuburan pada wanita

 Menurunkan tekanan darah

 Meningkatkan stamina pria

 Memperbaiki kerja otak

 dll



KONSUMSI MICS1 STEMCELL

• MICS1 Stemcell telah menggabungkan zat-zat berkhasiat tersebut dalam

satu kemasan yang praktis

• MICS1 Stemcell dengan rasa Mix Berry tersedia dalam kemasan sachet isi

5 gram

• Untuk mendapatkan khasiat MICS1 Stemcell cukup dengan

mengkonsumsinya secara langsung

• Nikmati rasanya dengan aroma Mix Berry yang menyegarkan dan

dapatkan manfaatnya
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