
Penderita diabetes sering mengalami
pembengkakan gusi sehingga mengakibatkan
infeksi. Natural Chlorophyllin dapat berfungsi
seperti antis eptik sekaligus membantu mencegah
bau mulut yang sering kurang enak dikarenakan
infeksi dan pengentalan ludah dalam rongga
mulut.

Dosis dan aturan pakai dapat dilihat pada label
produk.

Serbuk Berus Merah l{utural, terbuut duri berus
meruh alamiyung kayu akan kundangun serut
r Salah satu gejala khas pada penderita diabetes

adalah sering merasa Iapar. Kandungan serut
larut dan tiduk larut dalam SBMN membantu
mengurangi rasa Iapar, karena dalam saluran
pencernaan serat akan dirubah menjadi gel dan
dicerna dalam waktu yang lebih lama. Konsumsi
makanan secara terus menerus dan tidak
terkontrol dapat meningkatkan kadar gula darah.

r Konsumsi Serbuk Beras Merah Natural secara
teratur dapat membantu menjaga kadar gula
daruhtetap dalam batas normal.

r Konsumsi Serbuk Beras Merah Natural secara
teratur dapat membantu pengeluaran lemak dan
kolesterol dari dalam fubuh sehingga mencegah
timbulnya komplikasi penyakit janfung dan
atherosklerosis.

t Sangat baik digunakan untuk kombinasi
makanan bagi penderita diabetes.

I Dosis dan aturan pakai dapat dilihat pada label
produk.

Catatan
M Penggunaan produk kesehatan NASA yang

direkomendasikan untuk membantu proses

penyembuhan penyakit diabetes mellitus
1. Natural Lecithin
2. Natural Chlorophyllin
3. SBMN

Penggunaan pilihan produk secara lengkap dapat
lebih mengoptimalkan proses penyembuhan
penyakit

M Bahan makanan yang dilarang :

Gula pasir, gula jawa, madu, sirup, selai, susu
kental manis, kue - kue manis, dodol, kecap manis,
abon manis, dendeng manis, makanan dalam
kaleng, dan lain lain

s Bahan makanan yang dibatasi :

Nasi, kentang, singkong, jagung, mie, bihun, ubi,
jenis tepung tepungan, kecap asin, petis, saus,
vetsin, buah - buahan, dan lain lain

M Komplikasi Diabetes Mellitus
o Penurunan kemampuan seksual
o Komplikasi saraf(Neuropati diabetik)
. Komplikasi ginjal (Nefropati diabetik)
o Penyempitan pembuluh darah di mata

(Retinopati diabetik)
o Penurunan imunitas/kekebalan
o Tekanan darahtinggi(Hipertensi)
o PJK (Penyakit Jantung Koroner atau

penyempitan pembuluh darah j antung)
o Luka pada ujung jari, menghitam dan menjadi

borok (Gangren diabetik)
o Batu empedu
o Mudah terkenapenyakit kulit.

s Diabetes merupakan penyakit yang bersifat laten,
yaitu dapat menyerang kembali jika kita tidak
berhati hati dalam menjaga dan menanggulangi
faktor resiko penyebab diabetes.
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P SEHAT DAN BERK


